
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Дев’ятнадцята сесія                                                                    Восьмого скликання 

 

25.02.2022                                                                                                     №6 

 

Про хід та результати виконання  

Програми забезпечення жителів  

громади життєво необхідними  

медичними препаратами та виробами  

медичного призначення на 2021 рік 

 

Відповідно до статей 25, 26, 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, врахувавши рішення 

виконавчого комітету Андрушівської міської ради, рекомендації постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1.Звіт про хід та результати виконання Програми забезпечення жителів громади 

життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення на 2021 рік, що додається, взяти до відома. 

 

Міський голова                                                                        Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Андрушівської міської ради 

восьмого скликання 

                                                       від 25.02.2022 №6      

 

Звіт  

про виконання Програми забезпечення жителів громади життєво 

необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення на 2021 рік 

Рішенням Андрушівської міської ради від 23 грудня 2020 року                                            

№14 була затверджена Програма забезпечення жителів громади життєво 

необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 

2021 рік, із змінами внесеними рішенням Андрушівської міської ради від 

29жовтня 2021 року №15, яка була спрямована на реалізацію державної 

політики у сфері охорони здоров´я щодо забезпечення дороговартісними 

життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення хворих, що потребують постійного лікування, поліпшення 

епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на 

туберкульоз, забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних 

послуг з профілактики, діагностики та лікування. 

На диспансерному обліку перебувало 70 орфанних хворих, з них 7 дітей, 

746 онкологічних хворих,  15 стомованих хворих,  1120 хворих на цукровий 

діабет різного типу. За результатами проведеного аналізу епідеміологічна 

ситуація з туберкульозу ускладнилась у зв’язку з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Кількість дітей, яка підлягала туберкулінодіагностиці – 2990. 

Виконання програми дало змогу безоплатно забезпечити медичними 

препаратами хворих, що страждають на орфанні захворювання, онкологічні 

захворювання, забезпечити профілактику, діагностику та лікування 

туберкульозу, а також забезпечити виробами медичного призначення (кало - та 

сечоприймачі) онкологічних хворих. З метою покращення організації 

виявлення та діагностики коронавірсної хвороби (COVID-19) було придбано 

вироби медичного призначення (швидкі (експрес) тести для діагностики 

коронавірусної хвороби (COVID-19)). 

Згідно програми профінансовано: 

- на придбання препаратів супроводу, наркотичних засобів, виробів 

медичного призначення (кало - та сечоприймачів) для онкологічних хворих– 

90,7 тис.грн; 

- на забезпечення медичними препаратами хворих, що страждають на 

орфанні захворювання – 73,3 тис.грн; 

- на виконання заходу щодо забезпечення профілактики, діагностики та 

лікування туберкульозу – 38,5 тис.грн; 

- на придбання виробів медичного призначення (швидкі (експрес) тести 

для діагностики коронавірусної хвороби (COVID-19)) – 73,0 тис.грн. 

 

Секретар ради                                                    Ольга ПРОКОПЕНКО 
    


