
                                                                              Додаток 
    до рішення  міської ради 
   від 23 грудня 2021 року № 847

ПРОГРАМА
відшкодування вартості проїзду хворим з хронічною

нирковою недостатністю, що проживають на території Чортківської
міської територіальної громади на 2022-2024 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту та 
охорони здоров'я Чортківської 
міської ради

2. Дата, номер і назва нормативно-
правового акта

ст.91 Бюджетного Кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

3. Розробник Програми Управління соціального захисту та 
охорони здоров'я Чортківської 
міської ради

4. Співрозробники Програми Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 
Чортківської міської ради, 
комунальне некомерційне 
підприємство  «Чортківська 
центральна міська лікарня» 
Чортківської міської ради

5. Відповідальні виконавці Програми Управління соціального захисту та 
охорони здоров'я, фінансове 
управління Чортківської міської 
ради6 Учасники Програми Управління соціального захисту та 
охорони здоров'я, фінансове 
управління Чортківської міської 
ради, КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 
Чортківської міської ради та КНП 
«Чортківська центральна міська 
лікарня» Чортківської міської ради

7. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки



8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для 
комплексних програм)

Міський бюджет

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, всього, 
в тому числі:

372,0 тис.грн.

9.1 коштів місцевого бюджету 372,0 тис.грн.
9.2 коштів інших джерел -

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

        З  кожним роком  зростає  кількість  хворих  нефрологічного  профілю.
Гломерулонефрит і інші нефрити мають агресивний прогресуючий перебіг, який
через  2-3  роки  дає  нефросклероз  із  нирковою  недостатністю.  Це  приводить
хворих до інвалідності.  Такі  хворі  потребують гемодіалізу  для підготовки до
пересадки  донорської  нирки.  Після  пересадки  хворі  потребують
спеціалізованого лікування.
        На базі КНП «Копичинецька комунальна лікарня» функціонує відділення
програмного  гемодіалізу  для  надання  спеціалізованої  медичної  допомоги
хворим області.
        На даний час у Чортківській міській територіальній громаді налічується 5
хворих з хронічною нирковою недостатністю, що отримують курси програмного
гемодіалізу.
        Всі вони отримують пенсію по інвалідності, але це не забезпечує в повній
мірі їх матеріальні потреби. Вони весь час потерпають через свій стан здоров’я,
обділені  можливістю  сприймати  світ  в  усіх  напрямках  та  забезпечити  собі
повноцінне  життя  у  суспільстві,  що  значною  мірою  позначається  як  на
моральній, так і матеріальній сторонах їхнього життя.

3. Визначення мети Програми

        Метою  розробки  цієї  Програми  є  забезпечення  реалізації  життєвої
необхідності отримання хворими з хронічною нирковою недостатністю курсів
програмного гемодіалізу на базі КНП «Копичинецька комунальна лікарня».

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування;  строки та етапи виконання Програми

        Завданнями Програми є фінансова підтримка хворих з хронічною нирковою
недостатністю,  що  отримують  курси  програмного  гемодіалізу,  шляхом
відшкодування вартості проїзду до КНП «Копичинецька комунальна лікарня».
        Відшкодування за проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю
надається  за  місцем  проживання  (на  території  Чортківської  міської
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територіальної  громади)  на  підставі  особистої  заяви,  поданої  до  управління
соціального захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради. Одержувачі
відшкодування  за  проїзд  зобов'язані  повідомляти  управління  соціального
захисту та охорони здоров’я Чортківської міської ради про зміну всіх обставин,
що впливають на виплату допомоги.
        Для отримання відшкодування за проїзд громадяни до заяви додають: 
- ксерокопію паспорта; 
- ксерокопію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків;
- довідка з лікарні, що підтверджує отримання програмного гемодіалізу; 
- ксерокопія довідки МСЕК про встановлену групу інвалідності;
- номер особового рахунку, відкритий в установі банку.

Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн.
Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 
виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат на 
виконання 
програми 2022 рік 2023 рік 2024 рік

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі:

124,0 124,0 124,0 372,0

міський бюджет 124,0 124,0 124,0 372,0

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Управління  соціального  захисту  та  охорони  здоров'я  Чортківської
міської  ради відшкодовує вартість  проїзду шляхом призначення  допомоги на
поточний рік з  місяця звернення (якщо протягом місяця подані  всі  необхідні
документи) в розрахунку на місяць та виплачує щоквартально, готує виплатні
документи  та  подає  дані  про  нараховані  суми,  а  також заявку  на  потребу  в
коштах щоквартально фінансовому управлінню Чортківської міської ради. Після
отримання  заявки  від  управління  соціального  захисту  та  охорони  здоров'я
Чортківської  міської  ради,  фінансове  управління  Чортківської  міської  ради
здійснює фінансування в межах призначень на головного розпорядника,  який
передає виплатні документи  до установ банку.

 Нарахування компенсації  проводиться незалежно від факту перебування
хворих  на  стаціонарному  лікуванні,  від  фактичного  проходження  ними
програмного гемодіалізу та фактичного проїзду від населеного пункту, в якому
проживає  хворий,  до  населеного  пункту,  в  якому  він  отримує  програмний
гемодіаліз.  Середня  вартість  проїзду  може  змінюватись  в  залежності  від
довжини маршруту, вартості  пального.

 Орієнтовний розрахунок компенсації: 
-  середня  вартість  проїзду  автомобільним  транспортом  по  маршруту

Росохач - Копичинці та в зворотному напрямку (на сьогоднішній момент одна

3



хвора  проживає  в  селі  Росохач,  четверо  хворих  в  місті  Чортків): відстань
автошляхами від  села  Росохач  до міста  Копичинці  становить 33 км,  витрати
палива (з розрахунку 9 л на 100 км) - 2,97 л , вартість палива (А-95) становить
32,00 грн.;  отже вартість проїзду в день (2,97*32,00=95,04 грн*2=190,08 грн.)
становить 190,08 грн., за місяць - 190,08*13=2471,04 грн.

-  середня  вартість  проїзду  автомобільним  транспортом  по  маршруту
Чортків - Копичинці та в зворотному напрямку: відстань автошляхами від міста
Чортків до міста Копичинці становить 18 км, витрати палива (з розрахунку 9 л
на 100км) - 1,62 л, вартість палива (А-95) становить 32,00 грн.; отже вартість
проїзду в день (1,62*32,00=51,84 грн*2=103,68 грн.) становить 103,68 грн.,  за
місяць 103,68*13=1347,84 грн.      

Вартість  проїзду  хворим  відшкодовуватиметься  в  розмірі  100  відсотків
вартості  проїзду  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету.  Обсяг  фінансування
Програми з місцевого бюджету може бути уточнено під час складання проекту
місцевого бюджету на відповідний рік з урахуванням необхідності фінансування
заходів Програми.

6. Очікувані результати

 Виконання  Програми  дасть  змогу  надати  додаткові  соціальні  гарантії
хворим  з  хронічною  нирковою  недостатністю,  що  отримують  курси
програмного гемодіалізу.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 Організація виконання Програми покладається на управління соціального
захисту та охорони здоров’я  Чортківської  міської ради.

   Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією 
міської ради з питань бюджету та економічного розвитку.

Секретар міської ради                                                        Ярослав ДЗИНДРА
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