
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
позачергова четверта сесія 
восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

  14 січня 2021 року                         м. Деражня                        № 3  

   Про затвердження «Програми транспортування  
хворих з хронічною нирковою недостатністю на 
програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної 
лікарні на 2021-2023 роки» 

   На підставі п.22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, відповідно до  Законів України „Про Державний бюджет України на 
2021 рік”, Закону України «Про Державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України», враховуючи 
рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму транспортування хворих з хронічною нирковою 
недостатністю на програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні на 
2021-2023 роки, що додається. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Валентину СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики, законності, прав людини, охорони здоров’я, 
освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення 
(голова комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

  
                                                                                                                               

 Міський голова                                                                    Андрій  КОВПАК 

                                                                                              



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:                
рішення Деражнянської міської  
ради від 14.01.2021 року №3 

                                                                              

                               
                        

 Програма 
 транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю 

на програмний гемодіаліз до Хмельницької 
обласної лікарні на 2021-2023 роки 

                                                        м. Деражня 
2021 р. 

Паспорт програми 



  

1. Ініціатор розроблення 
програми

КНП «Деражнянський центр первинної 
медико-санітарної допомоги Деражнянської 
міської ради» 

2. Підстава для виконання 
Програми

Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Закон України „Про Державний 
бюджет України на 2021 рік”, Закон України 
«Про Державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку 
України»

3. Розробник програми КНП «Деражнянський центр первинної 
медико-санітарної допомоги Деражнянської 
міської ради»

4. Головний розпорядник 
коштів

Деражнянська міська рада  в особі міського 
голови

5. Відповідальний 
виконавець програми

КНП «Деражнянський центр первинної 
медико-санітарної допомоги Деражнянської 
міської ради»

6. Учасники програми Деражнянська міська рада, 
КНП «Деражнянський центр первинної 
медико-санітарної допомоги Деражнянської 
міської ради»

7. Т е р м і н р е а л і з а ц і ї 
програми

2021-2023 роки

8. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми 

Міський  бюджет  

9. Загальний обсяг 
 фінансування програми

437,9 тис. грн. 
Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, 
може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до міського 
бюджету впродовж терміну дії Програми.



    

Програма 
 транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю 

на  програмний гемодіаліз до Хмельницької 
обласної лікарні на 2021-2023 роки 

            В Деражнянській міській територіальній громаді  проживає 1 хворий з 
хронічною нирковою недостатністю, який отримує програмний гемодіаліз на 
базі Хмельницької обласної лікарні. Ця людина, яка змушена за станом здоров’я 
тричі на тиждень проходити процедуру гемодіалізу, тобто підключення до 
апарату штучної нирки. На державному рівні пільги на безоплатний проїзд цій 
категорії громадян не передбачені. Вона втратила можливість забезпечити собі 
більш достойне життя у суспільстві, що значною мірою позначається як на 
моральній, так і матеріальній сторонах.  

Мета та основні завдання Програми 

          Мета Програми – підвищення рівня життя вразливих та соціально 
незахищених верств населення, забезпечення хворим з хронічною нирковою 
недостатністю більш достойного життя у суспільстві, що значною мірою 
позначиться як на моральній, так і матеріальній сторонах.  

Основними завданнями програми є  надання додаткових соціальних 
гарантій, а саме: 
- надання пільг на проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю, що 
отримують програмний гемодіаліз в відділенні гемодіалізу Хмельницької 
обласної лікарні. 
  

Основні заходи щодо реалізації Програми: 

1) взяття на облік осіб, які мають право на пільги відповідно до Програми; 

2) забезпечення своєчасного підвозу хворих, надання запиту щодо 
відшкодування витрат за перевезення хворих. 

Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету, виходячи з реальних можливостей. 

Обсяг видатків на реалізацію Програми затверджується на кожен рік 
окремо і може коригуватися протягом року, враховуючи те, що протягом року 
може змінитись кількість осіб, які отримують програмний гемодіаліз, 
підвищиться середня вартість бензину.  

 
       Розрахунок витрат по відшкодуванню вартості довезення хворих. 



Для отримання коштів на відшкодування довезення хворої на програмний 
гемодіаліз в Хмельницьку обласну лікарню,  КНП «Деражнянський центр 
первинної медико-санітарної допомоги Деражнянської міської ради» подає 
головному розпоряднику коштів розрахункову цифру витрат на  довезення 
хворої на гемодіаліз в Хмельницьку обласну лікарню. В розрахункову цифру 
включають необхідність трьохразового довезення хворих в Хмельницьку 
обласну лікарню, сумарну кількість автомобільних виїздів в залежності від 
кількості хворих та спроможності помістити їх в один автомобіль, витрати на 
відшкодування медикаментів. 

1. Витрати на один автомобіль на рік розраховуються за формулою: 
(вартість 1 літра бензину) х (витрата бензину на 1 виїзд ) х 3 (кількість сеансів 

на тиждень) х (тижнів у році). 

    
 2. Заробітна плата водія: 
- 0,5 посади водія* посадовий оклад ( 10092 грн.)* 12 місяців = 60,6 тис грн., 
- нічні, класність, матеріальна допомога - 7,5тис. грн разом 68,10  тис. грн. 
- нарахування  на заробітну плату  22 % - 15, 0 тис. грн. 
Потреба  заробітної плати з нарахуваннями на рік складає - 83,1 грн.  
 3. Запасні частини до автомобілів - 37,2 тис. грн. 
   

Очікувані результати 
Виконання основних завдань дасть змогу: 

 - своєчасно проходити курси програмного гемодіалізу та продовжити 
тривалість життя хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують 
програмний гемодіаліз. 

 Координація роботи і контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію 
міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, 
прав людини, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 
соціального захисту населення. 

Кількість 
хворих

Кількість 
сеансів 
на 

тиждень

Кількість 
сеансів на рік

Потреба 
пального на 1 
поїздку

Потреба 
пального 
на рік

Ціна 1 л 
пального 
грн.

Потреба 
в 

коштах 
на 

місяць 
грн. 

Потреба 
в  

коштах 
на  
рік 
грн.

1 3 3 х 52 тижні = 
156

19 2964л 33 8151 97812





                  Додаток                                                                                                                                                                                           
до Програми      

                                                                   
Заходи щодо виконання Програми транспортування хворих з хронічною 

нирковою недостатністю 
на програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні на 2021-2023 

роки 

       Головний лікар КНП «Деражнянський                                                                       
М. Г. Затворніцький 
       центр первинної медико-санітарної 
       допомоги Деражнянської міської ради »                                                                                     

 
№ 
з/
п

Перелік заходів 
Програми

Те
рмі
н 
ви
ко
на
нн
я 
зах
оду 
(ро
ки)

Виконавц
і

Дже
рело 
фіна
нсув
анн
я

Орієнтовний обсяг фінансування 
(тис. грн)

1 2 3 4 5 6

1.

Транспортування 
х в о р и х н а 
п р о ц е д у р у 
гемод іал і зу до 
Хм е л ь н и ц ь ко ї 
обласної лікарні 
д л я н а д а н н я 
спеціалізованої 
м е д и ч н о ї 
допомоги хворим 
району. 

2021- 
2023

КНП 
«Деражня
нський 
центр 

первинної 
медико-
санітарної 
допомоги» 
Деражнян
ської 
міської 
ради

міськи
й 

бюдже
т

437,9

   ВСЬОГО: 437,9


