
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     
                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

24 червня 2021 року № 10 
м. Шепетівка 
 

 
Про затвердження міської програми Комплексної 
фінансової підтримки Комунального 
підприємства «КНП Шепетівський Центр 
ПМСД» Шепетівської міської ради 
Хмельницької області на 2021 рік » 
 

У зв’язку із зміною форми власності, а саме передачею та перереєстрацією КП 
«КНП Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської районної ради до міської громади та 
зміни назви на КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської міської ради з метою 
забезпечення кваліфікованої медичної допомоги жителям Шепетівської міської 
територіальної громади, підвищення якості профілактики, діагностики та лікування 
населення, поліпшення матеріально-технічної бази КП «КНП Шепетівський Центр 
ПМСД» Шепетівської міської ради , керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити міську програму Комплексної фінансової підтримки Комунального 
підприємства «КНП Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської міської ради 
Хмельницької області (програма додається). 
3. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради вийти з пропозицією про 
виділення фінансових ресурсів у бюджеті громади на фінансування даної програми. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів (голова комісії Олійник Г.В.), 
та постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
культури, молодіжної політики та спорту (голова комісії Собчук Н.М.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення Програми  
  КП « КНП Шепетівський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

 Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої влади           
про розроблення програми 

 

2. Розробник Програми   КП « КНП Шепетівський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

3. Співрозробники Програми КП « КНП Шепетівський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

4. Відповідальний виконавець 
Програми 

КП « КНП Шепетівський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

5. Учасники Програми КП «КНП Шепетівський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

6. Термін реалізації Програми 2021рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь 
у виконанні Програми  

Бюджет селищної ради та інші кошти, не 
заборонені чинним законодавством 

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми 

ВСЬОГО: 1414000,00 гривень 

 
  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗМІСТ 
 

1. Загальні положення. 

2. Мета та завдання Програми.  

3. Загальна характеристика КП «КНП  Шепетівський центр ПМСД». 

4. Проблеми закладу охорони здоров’я та шляхи їх вирішення. 

5. Джерела фінансування. 

6. Очікувані результати, ефективність Програми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Погіршення стану здоров'я населення, високі показники смертності осіб 
працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності 
медичної допомоги призводять до об'єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, 
яку існуюча система охорони здоров'я задовольнити не в змозі. 

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, підготовленими на 
основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги 
на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної 
ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних 
коштів. 

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги 
припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності 
лікарів загальної практики - сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров'я 
становить 30-50 відсотків. 

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої 
амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням 
економічних важелів практично неможливе. 

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного 
з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення 
індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку 
будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо. 

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги 
населенню району, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку 
існуючих медичних послуг. 
 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров'я для 

всіх жителів м. Шепетівки та Шепетівського району , у тому числі внутрішньо 
переміщених осіб, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони 
здоров'я мешканців протягом усього їх життя. 

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони 
здоров'я району необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної 
допомоги на первинному рівні. 

Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах 
сімейної медицини на 2021рік є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності 
та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного 
функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-
санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 
 розвиток первинної медичної допомоги; 
 створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові; 
 запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій; 
 забезпечення медичної підтримки здорового способу життя; 
 покращення якості медико-санітарної допомоги; 
 

ІІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
КП «КНП ШЕПЕТІВСЬКИЙ  ЦЕНТР ПМСД» 

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення і мають 
багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення політики 
охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.  

КП «Шепетівський центр ПМСД» створений для надання первинної медико-
санітарної допомоги населенню сіл, селищ Шепетівського району та міста Шепетівка. 



Станом на 01.01.2021року на території Шепетівського району та м. Шепетівка, яку 
обслуговує КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської міської ради, 
зареєстровано   69600 жителів. Зокрема, лікарями КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» 
на території  Шепетівської міської територіальної громади обслуговується 38028 
пацієнтів.                . 

В структуру КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської міської ради 
входять: 18 амбулаторій  ЗПСМ, з них 8 амбулаторій, розташованих на території міста, 11 
амбулаторій розташовані на території Шепетівського району, 5 ФАПів, 27 ФП. 

Загальна чисельність штатних працівників станом на 01.01.2021року  складає 296 
штатних одиниць, з них: 

- лікарів     - 65,5штатних посад; 
- середній медичний персонал - 146штатних посад; 
- молодший медичний -персонал – 34штатних посад; 
- адмін.-господ. та інший персонал -50,5штатних .посад. 
Демографічна ситуація як у країні в цілому, так і на теренах Шепетівського 

району, впродовж останніх років залишається незадовільною. Спостерігається зниження 
показника народжуваності та підвищення показника смертності, Природний приріст 
залишається негативним. 

Підвищується рівень захворюваності, на туберкульоз, злоякісні 
новоутворення,серцево-судинну патологію. Практично втрачена профілактична 
направленість діяльності системи охорони здоров’я, проведення диспансеризації 
населення. При цьому, в зв’язку з старінням населення і погіршенням стану здоров’я 
потреба в медичній допомозі постійно зростає. 

Пріоритетного напрямку набувають наближення до населення первинного рівня, 
надання медичної допомоги та подальший розвиток сімейної медицини. 

Для зміцнення матеріально- технічного забезпечення закладу охорони здоров»я, 
фінансової підтримки працівників,з’явилась необхідність розробки Програми 
«Комплексної фінансової підтримки працівників КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» 
Шепетівської міської ради на 2021рік (далі-Програма), яка дозволить утримати кадровий 
потенціал і забезпечити якість надання первинної медико-санітарної допомоги мешканцям 
міста і району. 

Прийняття Програми сприятиме кращому фінансовому, матеріальному 
забезпеченню медичного закладу, поліпшенню стану здоров’я населення шляхом 
забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги, орієнтованих на 
інтегрованому підході до вирішення медико - санітарних потреб окремих громадян, родин 
та громади в цілому. 

 
ІV. ПРОБЛЕМИ  КП  «КНП «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД»  

ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
Система охорони здоров'я м. Шепетівка та Шепетівського району не задовольняє 

у повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній 
допомозі. Загальною проблемою усієї галузі є нераціональна організація системи надання 
медичної допомоги, брак сучасних медичних технологій, недостатнє володіння ними; 
практична відсутність ринку медичних послуг та недостатність фінансових і насамперед 
бюджетних, ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я. 

Для вирішення питання забезпечення медичними кадрами центру первинної 
медико-санітарної допомоги, необхідно запровадити «місцеві стимули» для медичних 
працівників, що дозволить підвищити статус лікаря, здійснити заходи щодо привабливості 
роботи. 

1. ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
КП  «КНП ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД» 

За останні роки матеріально-технічна база значно відстала від сучасного рівня, що  



не дозволяє забезпечити якісне надання допомоги мешканцям громади та 
відповідні умови праці медичним працівникам. 

Тому, для підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної 
та лікувальної бази в медичній галузі необхідно проведення реконструкції та ремонту 
наявних приміщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням, інструментами та 
створення необхідних  умов для комфортного перебування пацієнтів.  

Недофінансування у КП «КНП «Шепетівський центр ПМСД» відповідно до 
потреби у фінансових ресурсах привело до недостатнього оновлення та модернізації 
основних фондів. 

Збільшення тарифів на енергоносії приводить до заборгованості по їх сплаті. 
Значна частини автомобільного парку має високий відсоток  зношеності .Із цієї 

причини не можливо забезпечити кваліфіковану медичну допомогу: надання невідкладної 
допомоги, організації виїзних прийомів в АЗПСМ лікарів-спеціалістів, для виявлення та 
оздоровлення осіб з підвищеним ризиком злоякісних новоутворень, передраковою 
патологією, серцево-судинними захворюваннями; проведення інспекторсько-
консультативних виїздів бригад лікарів.  

Виходячи з цього, питання придбання сучасного медичного обладнання, оплата 
комунальних послуг, косметичного ремонту амбулаторій та придбання ПММ є 
актуальним для КП «КНП Шепетівський центр ПМСД».  

 
V. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування заходів, визначених Програмою, може здійснюватись за рахунок  
бюджету Шепетівської міської  ради, бюджетів територіальних громад району,  а в 
окремих випадках за рахунок коштів з інших джерел, не заборонених законодавством 
України. 

 
VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 
 підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування 

для всіх верств населення; 
 поліпшення надання медичної допомоги та скорочення строків обстеження 

та лікування хворих; 
 покращення матеріально-технічної бази АЗПСМ; 
 забезпечення КП «КНП Шепетівський центр ПМСД» 

висококваліфікованими медичними кадрами. 
 

VІІ. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНОСТІ 
За звітний рік  - згідно чинного законодавства.  

 
 
 

 
 

Головний лікар  
«КНП Шепетівський Центр ПМСД» 
 Шепетівської міської ради                                                             Андрій НЕЧИПОРУК 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                     Роман ВОЗНЮК 

 
 
 



 
План заходів комплексної програми фінансової підтримки 

Комунального підприємства  «КНП « Шептівський  центр ПМСД»  
Шепетівської міської ради  на 2021рік 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми Строк 
виконання 

заходу 

Джерела 
фінансува

ння 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

 гривні 
1 Оплата 

комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 

- оплата електроенергії 
- оплата газу природнього, 
розподіл газу 
- оплата теплопостачання 
- тверде паливо; 
-водопостачання і 
водовідведення 

2021 Бюджетн
і кошти 
міської 
ради  

187000 
60000 

210000 
3000 

40000 

 ВСЬОГО     500000 

2 Придбання 
медикаментів та 
перев’язувальних 
матеріалів 

- лікарських засобів 
(туберкулін, вакцина проти 
грипу); 
- вироби медичного 
призначення; 
- витратні матеріали 

2021 Бюджетн
і кошти 
міської 
ради 

75000 
 

130000 
20000 

 ВСЬОГО     225000 
3 Інші виплати 

населенню 
- відшкодування витрат, 
пов’язаних з відпуском 
лікарських засобів безоплатно і 
на пільгових умовах 
громадянам, які мають на це 
право відповідно до 
законодавства; (діти інваліди, 

інваліди по захворюванню,  

УБД, ветерани ВВВ). 
-діалізні хворі ( ПММ-71000); 
- придбання слухових апаратів 
(9*2000) 

2021 Бюджетн
і кошти 
міської 
ради 

400000 
 
 
 
 

71000 
18000 

 ВСЬОГО    489000 
4 Придбання 

обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 

Придбання медичного 
обладнання 

2021 Бюджетн
і кошти 
міської 
ради 

100000 
 

 ВСЬОГО    100000 
5 Проведення 

поточних 
ремонтів 

Поточний ремонт амбулаторії с. 
Плесна. Дооснащення 
модульної амбулаторії с. 
Жилинці            ( підведення 
лінії елетропередач, 
водопостачання) 

2021 Бюджетн
і кошти 
міської 
ради 

30000 
70000 

 

 ВСЬОГО    100000 
 РАЗОМ    1414000 

Головний лікар «КНП Шепетівський Центр ПМСД» 
 Шепетівської міської ради                                                             Андрій НЕЧИПОРУК 



 
 

Розрахунок витрат пального для довозу діалізних хворих по  
ШЕПЕТІВСЬКІЙ   ТГ на 2021рік 

 
 
 
станом на 01.05.2021р 

        13хворих 6 раз в тиждень            план на рік 71000,00грн. 
 

1) Автомобіль ВАЗ-21043 ВХ09-54АХ 11,5л/9,2л/100км (газ+бензин) (обслуговує 
6чол.); 

2) Кількість кілометрів  по м. Шепетівка 110км  в день– 12,7л газ/10,1л бензин; 
3) 12,7л*3раз/тиждень*4раз/міс=152,4л -газ; 
4) 152,4л*6міс.=914,4л*15,00=13700,00грн.; 
5) 10,1л*3раз/тиждень*4рази/міс=121,2л - бензин; 
6) 121,2л*6міс=727,2л*27,00=19700,00грн; 
Разом сума:                                                                       33400,00грн. 
 
7) Автомобіль VOLCSVAGEN ВХ 41-74ВК   6,6л/100км (ДП) (обслуговує 7чол.); 
8) Кількість кілометрів  по м. Шепетівка 140км  в день–9,2л бензин; 
9) 9,2л*3раз/тиждень*4раз/міс=111л/міс; 
10) 111л*12міс.=1332л*28,00=37300,00грн. 

 
Амортизація авто    8400,00 

 

 

 
Всього сума                                             71000,00грн. 
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Розрахунок комунальних платежів на 2021рік 
 

  
План на 
2021рік 

  Фактичне використання за 2020рік  
Електроенергія Факт 2020рік кВт Сума   
  Відшкодування по місту 11059*2,80 30965   
  Плесна ОТГ 32642*2,80 91398   
  План 2021рік       
  Відшкодування по місту 6200*3,80 23600   
  Плесна ОТГ 32000*3,8 121600   
  АЗПСМ №1,3,4,6, аптека 12000*3,80 45600   
  разом   190800 190000 
     
Теплопостачання Факт 2020рік       
  Відшкодування по місту 173Гкал*1400 242353   
  План 2021рік       
  Відшкодування по місту 82Гкал*1450 118900   
     
ТОВ " Форвард" АЗПСМ№1,6 68,3Гкал*1450 99035   
  разом   217935 210000 
     
Газопостачання Факт 2020рік       
  АЗПСМ №3, аптека 6700*9,79 65600   
  План 2021рік       
  АЗПСМ №3, аптека 152дні*45,0куб.м.*9000 61560 60000 
          
Водопостачання План 2021рік       

  
АЗПСМ 
№1,3,6(83куб.м/міс) 1000куб.м*35,10 35100   

  
відшкодування  
(25куб.м/міс) 300куб.м.*35,10 10530   

  разом   45630 40000 
          
Всього 
комунальних       500000 
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Розрахунок потреби спеціальними засобами для догляду 

на 2021рік 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №1301 від 03.12.2009р. «Порядок 
забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» в Шепетівському 
Центрі ПМСД створений реєстр осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення засобами 
реабілітації, та спеціальними засобами для догляду: 

- Федорук               02.06.00р.    вул. Куйбишева, 29    - підгузки 
Олександр 
Михайлович 

- Поліщук               13.11.01р.    вул. Чкалова, 1/58      - підгузки 
Богдан 
Васильович 

- Харчишин            28.12.09р.    вул. В.Котика, 41      - підгузки 
Богдан 
Олександрович 

- Кашпур                12.01.12р.    пр. Миру, 14/47        - підгузки 
Андрій 
Сергійович 

- Кузнецова            21.10.89р.    вул.П.Дорошенка, 25   - підгузки 
Вікторія 
Олександрівна 

- Буліч14.10.05р.     вул. В.Ковальчука, 12а       - підгузки 
Назар 
Іванович 

- Габінет              10.12.08р.      пр.Чехова, 10                - підгузки 
Ангеліна 
Вікторівна 

- Федоришин22.09.59р.     вул. Добролюбова,33б          - підгузки 
Валерій 
Васильович 

- Гуменюк            20.02.14р.     пр.Київський, 3                - підгузки 
Даніель- 
Іван 
Олегович 

- Горупа               07.06.77р.      вул. Толстого, 34           - підгузки 
Юлія 
Василівна 

- Первак15.09.52р.    вул. Шешукова, 13а/24              - підгузки 
Надія 
Олексіївна 

- Хрін                    09.02.47р.       Пр. Миру, 33/17            - підгузки 
Раїса 
Миколаївна 

- Гладкий              26.03.86р.        вул. Конєва, 12            - підгузки 
Сергій 
Петрович 

- Гнатюк               04.04.52р.        вул. Островського,51/1-підгузки 
Надія 
Василівна  

- Веліжаніна         27.08.09р.       пр. Миру, 31/28               - підгузки 
Аліна 



Олегівна 
- Мамовітенко08.06.94р.       вул. Ст.к.ш. 32в/13          - підгузки 

Олександр 
Петрович 

- Сахненко           19.07.09р.        вул. Курортна, 5             -підгузки 
Дар’я 
Сергіївна 

- Литвинюк05.12.46р.       вул. Ст.к.ш. 22/18            - підгузки 
Юлія 
Леонідівна 

- Джеря                 07.11.43р.       пр. Миру, 5/32                 - підгузки 
Тамара 
Харитонівна 

- Ковальчук          06.09.42р.       вул. Г.Шухевича, 14/3  - підгузки 
Людмила 
Пилипівна  
- Троян                 26.07.64р.пр. Миру, 43/18    -        калоприймач 
Ірина 
Анатоліївна 
- Соломанюк       01.04.48р.         вул. Механізаторів, 4       - підгузки 
Надія 
Василівна 
- Стасюк               25.02.69р.        с. Жилинці           -       підгузки 
Віктор 
Сергійович 
- Царик                 23.11.94р.        вул. Залізнична, 53а/307   - підгузки 
Ігор 
Олегович 
- Грибюк            10.03.53р.         вул. М.Котика, 15             - підгузки 
Олександр 
Петрович 

- Яржемський      25.08.80р.         вул. В.Котика,104/3     - калоприймач 
Володимир 
Анатолійович 

- Щелупанов        17.07.53р.         пр. 40років Жовтня,29      - підгузки 
Анатолій 
Вікторович 

- Дем’янюк           05.11.52р.        вул. Червона, 10              - підгузки 
Тамара 
Іванівна 

- Антонюк            11.12.15р.        пр. Миру, 18/52                - підгузки 
Андрій 
Андрійович 

- Співаковська     05.06.47р.        вул. Кільцева, 16              - підгузки 
Валентина 
Дмитрівна  

- Кулик                 22.04.69р.        вул. М.Коваля, 5/2           - підгузки 
Олександр 
Григорович 

- Поліщук            12.04.50р.         пр. Миру, 31/16 -  калоприймач 
Петро 
Павлович 

- Мартинюк         18.05.62р.         пр. ГНС, 18/5                  - підгузки 
Ольга 



Романівна 
- Мотлюк              10.03.17р.       вул.Нахімова, 41           - підгузки 

Мстислава 
Андріївна 

- Ткаченко            13.03.73р.       вул.Лєрмонтова, 39б      - калоприймач 
Таміла 
Євгенівна 

- Комнацький25.02.14р.     с. Пліщин                     - підгузки 
Данило 
Петрович 

- Мельник1955р.н.        пр. Миру, 38/40                  - підгузки 
Петро 
Петрович 

- Бажуков1965р.н. вул. С.Оврашка, 40          - підгузки 
Віктор   
Вікторович 

 
Орієнтовна сума на рік на одного хворого : 

-  підгузки - 4 320 грн.*38чол.=164160,00 
- калоприймачі - 2 250 грн.*38чол.=85500,00 

 
Загальна вартість складає 249660,00грн. 
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Розрахунок витрат  пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на 

пільгових умовах на 2021рік 
 Витрати  пов’язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах 

проводиться за  потреби на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 1303 від 
17.08.1998р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань» в Шепетівському Центрі ПМСД створений реєстр осіб, що 
підлягають безоплатному та пільгового відпуску лікарських засобів .Витрати пов’язані з 
відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах проводиться за рахунок 
асигнувань, що передбачаються державними та місцевими бюджетами на охорону здоров’я. 

По місту, Плесна 
Перелік захворювань, при яких медикаменти відпускаються безкоштовно 

 
Хвороба К-ть 

хворих 
Лікарський засіб Кратність 

прийому 
Ціна 

препарату 
Сума 

Шизофренія та 
епілепсія, інваліди 

по психічному 
захворюванню 

147 Трифтазин  
30 чол. 

1т.2р/добу 95 грн 41.935 
грн 

Циклодол 
20 чол. 

1т.2р/добу 32 грн 10.971 
грн 

Карбомазепін 
34 чол. 

1т.3р/добу 34 грн 25.432 
грн 

Аміназин  
17 чол. 

1т.2р/добу 55 грн 32.014 
грн 

Азипін 
2 чол. 

1т.2р/добу 55 грн 1.650  
грн 

Амітриптилін 
7 чол. 

1т.2р/добу 20 грн 1.000  
грн 

Бензонал 
14 чол. 

1т.2р/добу 90 грн 30.870 
грн 

Респірон 
1 чол. 

1т.2р/добу 320 грн 7.680  
грн 

Азалептол 
3 чол. 

1т.2р/добу 46 грн 3.312  
грн 

Фінлепсин 
4 чол. 

1т.1р/добу 494 грн 13.832 
грн 

Фінлепсин діти 
8 чол 

1т.2р/добу 792 грн 44.352 
грн 

Респаксол 
1 чол. 

1т.2р/добу 390 грн 4.680 грн 

Клопіксол-Депо 
10 чол. 

1,0 в/м 1р/міс 1.556 грн 18.672 
грн 

Сонопак  
2 чол. 

1т.1р/добу 278 грн 3.336  
грн 

Ламотрин 
1 чол. 

1т.2р/добу 195 грн 4.680  
грн 

Сибазон 
1 чол. 

2,0 в/м 1р/добу 400 грн 3.200 
 грн 

Депакін хроно 300  
3 чол. 

1т.2р/добу 900 грн 16.200 
грн 

Депакін хроно 400 
3 чол. 

1т.2р/добу 350 грн 18.720 
грн 

Депакін 1,0 в/м 
3 чол. 

1 р. на добу 509 7.680 грн. 

Соннат 
3 чол. 

1т.1р/добу 121 грн 3.630 
 грн 



Феназепам 
4 чол. 

1т.2р/добу 60 грн 1.440 
 грн 

Труксан 
1 чол. 

2т.2р/добу 59 грн 472 
 грн 

Вальпроком 
1 чол. 

1т.2р/добу 248 грн 2.976 
 грн 

Ламіктал 50 
2 чол. 

2т./добу 250 грн 6.000 
 грн 

Левіцетам 250 
2 чол. 

1т.2р/добу 255 грн 12.246 
грн 

Леветирацетам 
гріндекс 500 

2 чол. 

1т/добу 600 грн 14.400 
грн 

 Модитен депо 
4 чол. 

1 р. на добу 580 грн. 11.600 
грн. 

Сабріл 
1 чол. 

1 р. на добу 1.700 грн. 11.900 
грн. 

Хвороба 
Паркінсона 

14 Левоком 
9 чол. 

1т.2р/добу 502 грн 45.180 
грн 

Міраксол 
2 чол. 

1т.2р/добу 123 грн 2.952 
 грн 

Циклодол  
11 чол. 

1т.3р/добу 34 грн 10.098 
грн 

Праминексол 
1 чол. 

1т.3р/добу 446 грн 16.056 
грн 

Амантин  
1 чол. 

1т.2р/добу 308 грн 7.392 
 грн 

Протезування 
клапанів 

31 Варфарин 
28 чол. 

1т.2р/добу 102 грн 22.848 
грн 

Синкумар  
3 чол. 

1т.3р/добу 210 грн 12.600 
грн 

Системний 
червоний вовчак  

4 Медрол 
4 чол. 

1капс.1р/добу 155 грн 7.440 
 грн 

Селлсепт 
1 чол. 

1капс.2р/добу 1.880 грн 13.160 
грн 

Ревматоїдний 
артрит 

43 Метотрексат 
32 чол. 

1т.1р/тиждень 572 грн 18.304 
грн 

Сульфасалазін 
1 чол. 

1т.2р/добу 463 грн 6.945 
 грн 

Метилпред 
4 чол. 

1т.1р/добу 155 грн 7.440  
грн 

Лефно 
4 чол. 

1т.1р/день 380 грн 8.472 
грн 

Методжект 
1чол. 

1р/тиждень 510 грн 24.480 
грн 

  Плаквеніл  
1чол. 

1 р. на добу 535 3.210 
грн. 

Оперовані з приводу 
раку щитоподібної 

залози 

25 Тироксин 
25 чол. 

1т.1р/добу 112 грн 33.600 
грн 

Хвороба Бєхтєрєва 9 Сульфасалазін  
8 чол. 

1т.4р/добу 463 грн 88.896 
грн 

Індометацин 
1 чол. 

1т.3р/добу 33 грн 1.188  
грн 

Онкологічні 
захворювання 

21 Альфарекін 
1 чол. 

1т.1р/добу 1.100 грн 17.600 
грн 

Тамоксифен 
1 чол. 

1т.1р/добу 370 грн 4.400 
 грн 
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Летрозол  
1чол. 

1 р. на добу 700 грн. 8.400 
грн 

Гепавал  
1чол. 

1к. 1-2р/добу 430 10.320 
грн 

Фторафур 
1 чол. 

2т.2р/добу 3.500 грн 49.000 
грн 

Екземарин 
1 чол. 

1т.1р/добу 707 грн 8.484  
грн 

Фарістон 
11 чол. 

1т.1р/добу 650 грн 7.150  грн 

Золедронова 
кислота 
4 чол. 

1р.на добу 746 грн 35.808 
грн 

ДЦП 5 Фінлепсин 
4 чол. 

2т.2р/добу 792 грн 22.176 
грн 

Фенібут 
2 чол. 

1т.1р/добу 144 грн 10.368 
грн 

Кормексин  
2 чол. 

1 р. на добу 900 грн. 64.800 
грн. 

  Мінірин  
1 чол. 

1 р. на добу 1.300 грн. 15.600 
грн. 

Гематологічні 
захворювання 

8 Метипред 
5 чол. 

1т.1р/добу 155 грн 7.440 
грн 

Гідреа 
3 чол. 

1капс.1р/добу 
 

1.600 грн 25.600 
грн 

Іматиніб 
1 чол. 

4т. 1р/добу 3.800 грн 45.600 
грн 

Міастенія 1 Калімін  
1чол. 

1 т. 4 /добу 477 грн. 7.155 
грн 

Генералізовані 
гіперкінези 

1 Наком 
1чол. 

1-2т./добу 850 грн. 10.200 
грн. 

Синдром Сміта-
Лемлі-Опітца 

1 
 

Респеридон 
1чол. 

3 р.н добу 420 грн. 5.040 
 грн. 

Гідроцефалія 
 

1 Кепра 
1 чол. 

1 р. на добу 280 грн. 3.360 
 грн. 

Муковісцидоз 2 
 
 
 

Креон 
2 чол. 

15 к/добу 104 грн 66.304 
грн. 

Урсофальк 
1чол. 

4мл.1р/добу 1.175 грн 7.050 
 грн 

  Преднізолон 
1 чол. 

1 т. 1 р. на добу 55 грн. 6.060 грн. 

  Ципрофлоксацин 
1 чол. 

1 т. 2 р. на добу 40 грн. 2.920 грн. 

  Карсил 
1 чол. 

1т. 3 р.н. добу 80 грн. 960  
грн. 

  Сумамед 
1 чол. 

1 р. на добу 175 грн. 5.250 грн. 

  Варіконазол 
1чол. 

2 р. на добу 54 грн. 6000 
 грн. 

  Лазолван 1 р. на добу 400 грн. 28.800 
грн. 

Паліативна 
допомога 

4 Морфін 
1,0-1% 

1мл./р. на добу 900 грн. 388.800 
грн. 

Всього :                                                                                     1.555.768 грн. 



 
Розрахунок потреби в слухових апаратах 

на 2021рік 
 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №1301 від 03.12.2009р. 
«Порядок забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» в 
Шепетівському Центрі ПМСД створений реєстр осіб з інвалідністю, які потребують 
забезпечення слуховими апаратами. 
Станом на 10.12.2020р. на обліку перебувають хворі: 
 
 

Прошу Вас врахувати потребу в забезпеченні слуховими апаратами даної категорії 
хворих на 2021рік. 

Орієнтовна сума вартості слухового апарата дві тисячі гривень. 
Загальна вартість складає 18000,00грн. 

 
 
Головний лікар  
«КНП Шепетівський Центр ПМСД» 
 Шепетівської міської ради                                                             Андрій НЕЧИПОРУК 
 
 

№ 
п/п 

ПІП Рік 
народження 

Адреса Група 
інваліднос

ті 

Слуховий 
апарат 

 

 
1. 

Ткачук 
Іван Омельянович 

 
1932 

вул.Данила 
Галицького, 6 

 
ІІ гр. 

Орфей 
ІО- 2 

 
2. 

Завистівська 
Олена Олександрівна 

 
1967 

вул. Островського, 
100/8  

 
ІІІ гр. 

Інтерфон 
ІО-2 

 
3. 

Євич 
Данна Іванівна 

 
1969 

вул. Некрасова, 29/3   
ІІІ гр. 

Інтерфон 
ІО-2 

 
4. 

Попова 
Людмила Йосипівна 

 
1943 

вул. Шешукова, 
4а/2 

ІІ гр. Інтерфон 
ІО-3 

 
5. 

Ткачук 
Наталія Миколаївна 

 
1965 

вул. Червона, 
1/47 

 
ІІІ гр. 

Інтерфон 
ІО-3 

 
6. 

Нестеров 
Іван Олексійович 

 
1933 

вул. Чкалова, 1/4  
ІІ гр. 

Інтерфон 
ІО-2 

 
7. 

Рикульський 
Юрій Петрович 

 
1964 

вул. 
Добровольського, 7 

 
ІІ гр. 

Інтерфон 
ІО-2 

 
8. 

Остапчук 
Леонід Леонтійович 

 
1958 

вул. Судилківська, 
10в 

 
         ІБ 

Інтерфон 
ІО-3 

 
9. 

Шадріна 
Феодосія Федорівна 

 
1938 

вул. Островського, 
9/15 

 
        ІІ гр. 

Інтерфон 
ІО-2 
 


