
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

27 січня 2022 року                                     м.Шепетівка                                                    № 20 

Про затвердження порядку відшкодування 

витрат  вартості лікарських засобів 

пільгових категорій населення 

Шепетівської міської територіальної 

громади на 2022-2024роки 

 

 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» 

від 17.08.1998 року № 1303, та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій 

населення медичними виробами та іншими засобами» від 03.12.2009 року №1301, рішення 

ХХ сесії міської ради VІІI скликання від 23 грудня 2021 року № 27 «Про Програму медико-

соціального забезпечення пільгових категорій населення Шепетівської міської 

територіальної громади на 2022 - 2024 роки»,  та керуючись ст.32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Порядок відшкодування витрат  вартості лікарських засобів пільгових 

категорій населення Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2024роки 

(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського голови 

Г.Безкоровайну.  

 

 

Міський голова                                                                                              Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого 

комітету  міської ради  

№20  від 27.01.2022 

 

ПОРЯДОК 

відшкодування витрат  вартості лікарських засобів пільгових категорій населення 

Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2024роки  

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів бюджету Шепетівської міської 

територіальної громади (далі – Шепетівська міська ТГ), передбачених на забезпечення  

відшкодування вартості лікарських засобів  пільгових категорій населення в разі 

амбулаторного лікування ( надання первинної медичної допомоги) згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань» від 17.08.1998 року № 1303, та 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами 

та іншими засобами» від 03.12.2009 року №1301 (далі ПКМУ №1303 та № 1301). 

2. Згідно «Програми медико-соціального забезпечення пільгових категорій населення 

Шепетівської міської територіального громади на 2022 -2024роки за напрямками: 

2.1. На лікарські засоби для паліативної допомоги. 

2.2. На лікарські засоби хворих з хронічною хворобою нирок. 

2.3. На лікарські засоби пацієнтам з онкологічними, психічними, неврологічними, 

органними та серцево-судинними захворюваннями. 

2.4. На вироби медичного призначення: 

     - урологічні катетори; 

     - памперси; 

     - калоприймачі; 

     - тест-смужки для контролю цукру. 

3. Головним розпорядником коштів бюджету міської територіальної громади з 

відшкодування витрат на відшкодування вартості лікарських засобів  пільговим категоріям 

громадян Шепетівської міської ТГ є виконавчий комітет Шепетівської міської ради.  

4. Для отримання відповідного лікарського засобу на пільгових умовах, пацієнт 

пільгової категорії, який проживає та зареєстрований на території Шепетівської міської ТГ, 

звертається до закладу охорону здоров’я, який розташований на території Шепетівської 

територіальної громади та має ліцензію щодо провадження господарської діяльності на 

надання первинної медичної допомоги, до  сімейного лікаря (терапевта, педіатра), з яким 

укладена декларація про надання первинної медичної допомоги. На підставі медичного 

обстеження, сімейним лікарем (терапевтом, педіатром) проводиться виписка рецепту, 

завіреного директором (головним лікарем)  медичного закладу згідно форм №1, №3 

затверджених наказом МОЗ № 360 від 9.07.2005р.  «Про затвердження Правил виписування 

рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських 

засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції 

про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків». На підставі виписаного  

рецепту пацієнту проводиться відпуск лікарського засобу на пільгових та безкоштовній 

умовах у визначеній виконавчим комітетом Шепетівської міської ради аптеці, відповідно до 

додатку № 3,  що знаходиться на території Шепетівської територіальної громади та має діючі 

ліцензії на роздрібну торгівлю лікарським засобами, наркотичними засобами та 

прекурсорами.  



Лікарські засоби виписуються в межах помісячних обсягів бюджетних асигнувань, 

передбачених у плані асигнувань загального фонду бюджету за бюджетною програмою 2140  

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань». 

5. Відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених  пільговим категоріям 

населенням, проводиться відповідно до укладеного договору між виконавчим комітетом 

Шепетівської міської ради та визначеною аптекою відповідно до реєстру відпущених 

лікарських засобів, який складає керівник аптеки та погоджують керівники закладів охорони 

здоров’я, лікарі яких виписали відповідні рецепти. 

6. Аптека, яка забезпечила відпуск лікарських засобів пільговим категоріям населення, 

щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, подає до виконавчого комітету реєстр 

(додаток №3 до Порядку), що підтверджує  відпуск лікарських засобів пільговим категоріям 

населення із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові громадянина, адреси реєстрації 

пацієнта, підставу для відпустку лікарських засобів на пільгових умовах, переліку 

відпущених лікарських засобів  і суми, що підлягає до відшкодування. 

7. Інформація про відпуск лікарських засобів пільговим категоріям населення 

Шепетівської міської ТГ відображається і зберігається в медичній картці пацієнта в закладі 

охорони здоров’я, в якому йому надається первинна медична допомога.  

8. Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування  вартості лікарських засобів 

пільгових категорій громадян аптеці шляхом безготівкового перерахування коштів 

відповідно до наданих аптекою документів ( реєстрів), затверджених КП «КНП 

Шепетівський центр ПМСД» та  КП  «КНП Шепетівський міський центр ПМСД». 

9. Виконавчий комітет щомісяця звіряє інформацію, яка  відображена в поданих 

реєстрах, та у разі виявлення розбіжностей не проводить розрахунки до уточнення 

інформації. 

10. Відшкодування витрат  вартості лікарських засобів для  пільгових категорій 

громадян Шепетівської міської ТГ здійснюється в межах кошторисних призначень та плану 

асигнувань на відповідний рік, з розбивкою за напрямами по видах захворювання. 

11. Фінансування видатків на відшкодування вартості лікарських засобів для пільгових 

категорій населення  проводиться з бюджету міської територіальної громади за 

«Програмоюмедико-соціального забезпечення пільгових категорій населення Шепетівської 

міської територіальної громади  на 2022 -2024 р.» 

12. Відшкодування вартості лікарських засобів однієї особи з числа пільгових категорій 

громадян відповідно до цього порядку, здійснюється не частіше, ніж один раз у місяць та на 

суму не більше 3000,00 грн. на одну особу в рік у 2022 році, 3300,00 грн. в 2023 році та 

3600,00 грн. в 2024році. Відшкодування вартості лікарських засобів з числа пільгових 

категорій онкохворих громадян для знеболення,  проводиться без обмежень згідно 

виписаних лікарем рецептів, в межах помісячних кошторисних призначень. 

13. Відповідальність за недостовірність даних в поданих документах щодо фактичного 

надання послуги, якості надання послуги тощо, що подаються до виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради, несе аптека, яка надає відповідні реєстри та керівники закладів 

охорони здоров’я, які здійснили виписку відповідних рецептів та погоджують  реєстри 

відпущених лікарських засобів  .  

14. Виконавчий комітет Шепетівської міської ради готує заявку до фінансового 

управління на виділення необхідних коштів для виплати відшкодування; після надходження 

коштів на рахунок протягом 3 календарних днів подає пакет документів в органи 

Державного казначейства для подальшого зарахування виділених коштів на рахунок 

визначеної аптеки, яка здійснила відпуск лікарських засобів на пільгових умовах.  

15. Питання, не передбачені цим Порядком, вирішуються відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                                                     Наталія БІЛАС 
 



 

Додаток 1 

до порядку відшкодування витрат вартості 

лікарських засобів пільгових категорій 

населення Шепетівської міської 

територіальної громади на 2022-2024роки 

 

 Реєстр  

Рецептів відпуску лікарських засобів  пільговим категоріям населення 

№ 

п/п 

ПІБ 

хворог

о 

Номер 

рецепт

а 

Категорі

я хворого 

Серія та 

номер 

посвідченн
я 

Адреса 

реєстраці

ї хворого 

Найменуванн

я лікарського 

засобу 

К-

ст

ь 

цін

а 

Сума 

відшкодуванн

я 

Лікувальни

й заклад 

ПІБ 

лікар

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

Підписи: 

 

Сторона 1: 
Виконавчий комітет 

Шепетівської міської ради 

 

Сторона 2: 
Аптечний заклад, 

з яким укладено договір  

про відпуск лікарських засобів 

 

Сторона3: 

1. КП «КНП Шепетівський центр ПМСД» 

Шепетівської міської ради 

2. КП «КНП Шепетівський міський центр ПМСД» 

Шепетівської міської ради 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

Додаток 2 

до порядку відшкодування витрат 

вартості лікарських засобів пільгових 

категорій населення Шепетівської 

міської територіальної громади на 

2022-2024роки 

 

Перелік лікарів КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД»  

Шепетівської міської ради, 

 які мають право підпису виписки рецептів 
 

№п/п ПІБ лікаря Посада Зразок підпису Зразок печатки 

1 2 3 4 5 

     

 

Головний  директор (лікар)  

КП « КНП Шепетівський Центр ПМСД»                                                                  А. Нечипорук 

КП « КНП Шепетівський міський Центр ПМСД»                                                 В. Градомський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Додаток 3 

 до порядку відшкодування витрат вартості 

лікарських засобів пільгових категорій населення 

Шепетівської міської територіальної громади на 

2022-2024роки 

 

                                                                                            
 

Перелік аптек для відпуску лікарського засобу на пільгових та безкоштовній умовах 

 

1. ТОВ «Фармо» адреса реєстрації юридичної особи: 30100, Хмельницька обл., м. 

Нетішин, Проспект Курчатова, 6.  

Місце провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання: 

- Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул.Котика Валі, 124/1, Аптека №6 Санітас ТОВ 

«Фармо».  

- Хмельницька обл., м.Шепетівка, пр-т Миру, 33, Аптека №5 Санітас ТОВ «Фармо». 

 

 

 

 

 

 


