
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія 

 

 VIII скликання 

« 12 » лютого 202 р. смт Ємільчине № 189 

 

Про  Програму  соціального  захисту 

громадян,  які  постраждали  внаслідок 

Чорнобильської  катастрофи,  на  2021  

рік 

 

       

На  виконання Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи», Бюджетного кодексу України, 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійних комісії селищної ради: з питань планування фінансів, бюджету та   

комунальної власності; з гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської 

діяльності та  етики селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік (далі – Програма) згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Порядок використання субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне 

обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з 

додатком 2. 

3. Затвердити Положення про комісію з визначення аптечних установ та стоматологічних 

закладів, які здійснюватимуть пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи – мешканців Ємільчинської територіальної громади, 

згідно з додатком 3. 

4. Затвердити Посадовий склад комісії з визначення аптечних установ та стоматологічних 

закладів, які здійснюватимуть пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи – мешканців Ємільчинської територіальної громади, 

згідно з додатком 4. 

5. Відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, які виділятимуться для 

виконання заходів Програми, визначити відділ соціального захисту селищної ради. 

6. Відділу соціального захисту селищної ради прозвітувати про хід виконання Програми у 

лютому 2022 року. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

« Про  Програму  соціального  захисту громадян,  які  постраждали  внаслідок 

Чорнобильської  катастрофи,  на  2021  рік» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. не голосував 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення селищної ради   

від  12.02.2021 № 189 

 

Програма  

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік 

 

1. Паспорт Програми  
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконком Ємільчинської селищної ради  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

Рішення Житомирської обласної ради від 

21.12.2017 № 878 «Про Програму соціального 

захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки» (зі 

змінами) 

3. Розробник Програми Виконком Ємільчинської селищної ради  

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ соціального захисту Ємільчинської 

селищної ради   

5. Учасники Програми Відділ соціального захисту Ємільчинської 

селищної ради, КНП «Ємільчинська лікарня», КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ємільчинської селищної ради» 

6. Термін реалізації Програми 2021  рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Обласний бюджет, бюджет селищної 

територіальної громади 

 8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

У межах фінансових можливостей бюджетів 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 
 

Житомирська область в цілому та Ємільчинська територіальна громада зокрема 

належить до регіону, який найбільше постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС. В громаді 

проживає 4736  постраждалих, з яких 1492 дітей, 103 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, 

тобто кожний другий житель має статус громадянина, який постраждав унаслідок 

Чорнобильської катастрофи.  

Після аварії на Чорнобильській АЕС з місць постійного проживання на території громади 

було переселено сотні осіб, проте на сьогодні на територіях, що зазнали радіоактивного 

забруднення (відповідно до діючого законодавства України) розташовані усі населені пункти 

громади. В тому числі у зоні гарантованого добровільного відселення – села Адамове, Велика 

Глумча, Горбове, Здоровець, Заровенка, Зосимівка, Кочичине, Красногірка, Льонівка, Лука, 

Малоглумчанка, Медведове, Нитине, Омелуша, Паранине, Підлуби, Рудня-Іванівська, 

Руденька – проживає 4982 осіб.  

За кілька останніх років у законодавстві щодо соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відбулися зміни, якими значно звужено 

соціальні гарантії для постраждалих громадян. 



Враховуючи те, що в Україні здійснюється системна робота органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування із децентралізації владних повноважень, потрібно винайти 

можливість та максимально забезпечити збереження здоров’я громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС дітей та їх 

надійний соціальний захист з широким залученням органів місцевого самоврядування.  

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 91 Бюджетного кодексу України, згідно з 

іншими нормативними актами та на виконання рішення обласної ради від 21.12.2017 р. №878 

«Про Програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, на 2017-2021 роки» розроблено програму соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік (на термін дії відповідної 

обласної програми). 

 
3. Визначення мети та завдань Програми 

 

Метою Програми є: збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та удосконалення системи їх соціального захисту. 

Завдання Програми: 

- забезпечення ефективного соціального захисту населення, постраждалого внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

- пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, у частині  відпуску медикаментів за пільговими рецептами 

лікарів  та надання послуг пільгового зубопротезування. 

 
4. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування,   

строки виконання Програми 
 

Шляхами і засобами розв'язання проблеми Програми є:  

- забезпечення ефективного соціального захисту постраждалого населення області. 

Виконання Програми забезпечить проведення невідкладних заходів, спрямованих на 

збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне 

та повноцінне лікування постраждалих, ефективний соціальний захист громадян, які 

проживають на радіоактивно забруднених територіях. 

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів обласного бюджету, бюджету селищної територіальної громади, громадських 

організацій, інших джерел, не заборонених законодавством. 

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою, 

визначаються із врахуванням фінансових можливостей бюджетів. 

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час внесення змін до  обласного 

бюджету, бюджету селищної територіальної громади у межах видатків, передбачених 

Програмою для головного розпорядника коштів.  

Програма виконується протягом 2021 року. 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Координація роботи, пов’язаної з проведенням заходів, передбачених Програмою, 

покладається на відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює постійна комісія 

селищної ради з гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та 

етики. 



Інформація про хід виконання Програми двічі у рік надається відділом соціального 

захисту селищної ради Ємільчинському селищному голові з наступним звітом у лютому 2022 

року селищній раді. 
 



6. Напрями діяльності та заходи Програми  

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Головні виконавці, розпорядники 

коштів 

Джерела 

фінансування 

Прогнозований 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

1. Забезпечення 

ефективного 

соціального 

захисту 

населення, 

постраждалого 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи  

1.1. Передбачити кошти для відшкодування вартості 

проїзду громадянам один раз у рік  (пункт 19 статті 

20 Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи») 

Відділ соціального захисту 

селищної ради  

Бюджет селищної 

територіальної 

громади            

У межах 

фінансових 

можливостей 

1.2. Надання матеріальної допомоги інвалідам, 

одиноким пенсіонерам з числа учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, вдовам (вдівцям) 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, дітям 

– інвалідам  

Відділ соціального захисту 

селищної ради  

Бюджет селищної 

територіальної 

громади, 

позабюджетні кошти           

У межах 

фінансових 

можливостей 

1.3. Організація інших заходів соціального захисту 

громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (встановлення статусу, 

видача відповідних посвідчень, оздоровлення тощо)  

Департамент праці, соціальної та 

сімейної політики Житомирської 

облдержадміністрації 

Відділ соціального захисту 

селищної ради 

Не потребує окремих 

коштів місцевих 

бюджетів 

 

2. Пільгове 

медичне 

обслуговування 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

2.1. Пільгове медичне обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

у частині  відпуску медикаментів за пільговими  

рецептами лікарів  та надання послуг пільгового 

зубопротезування 

Департамент праці, соціальної та 

сімейної політики Житомирської 

облдержадміністрації 

Відділ соціального захисту 

селищної ради 

КНП «Ємільчинська лікарня» 

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» 

Приватні медичні заклади 

Обласний бюджет 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

У межах 

фінансових 

можливостей 

2.2. Фінансова підтримка громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, у частині 

лікування онкологічних захворювань 

Відділ соціального захисту 

селищної ради  

Бюджет селищної 

територіальної 

громади, 

Позабюджетні кошти 

У межах 

фінансових 

можливостей 



           

 2.3. Організація медичного обстеження жителів 

громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, насамперед – дітей, медичних 

працівниками КНП «Ємільчинська лікарня», КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ємільчинської селищної ради Житомирської 

області»  

КНП «Ємільчинська лікарня» 

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» 

Не потребує окремих 

коштів місцевих 

бюджетів 

- 

2.4. Організація медичного обстеження жителів 

громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, виїзними бригадами медичних 

працівників обласних та районних медичних 

закладів у населених пунктах Житомирської області 

КНП «Ємільчинська лікарня» 

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» 

Не потребує окремих 

коштів місцевих 

бюджетів 

- 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                                                                                                    Володимир  ЄВТУХ



Додаток 2 

до рішення селищної ради   

від  12.02.2021 №189 

 
П О Р Я Д О К 

використання коштів бюджету селищної територіальної громади на пільгове медичне 

обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

1. Порядок використання коштів бюджету селищної територіальної громади на пільгове 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

(далі – Порядок) розроблено відповідно до  Бюджетного кодексу України та на виконання 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанов Кабінету Міністрів України   від 17.08.1998  № 1303 

«Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 

лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань», Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.06.2015 №389, Національного переліку основних лікарських засобів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 №180), з метою визначення механізму 

відшкодування витрат на медичне обслуговування вказаних категорій громадян з бюджету 

селищної територіальної громади. 

 

2. Кошти бюджету селищної територіальної громади на пільгове медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, складаються із субвенції з 

обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та власних коштів бюджету селищної територіальної громади. 

 

3. Пільги на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та позачергове (першочергове) 

зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по 

вартості до них, що визначається Міністерством охорони здоров’я України) надаються 

постраждалим громадянам відповідно до статей 20, 21, 22, 24, 30 Закону України «Про статус 

і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».  

 

4. Кошти бюджету селищної територіальної громади на пільгове медичне обслуговування 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спрямовуються на 

відшкодування витрат за: 

- безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

- безоплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування (за винятком 

зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначається 

Міністерством охорони здоров’я України) громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи;  

 

5. Головним розпорядником коштів  бюджету селищної територіальної громади на пільгове 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є 

відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради.  

 

6. Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, здійснюється за місцем їх реєстрації закладами охорони здоров’я:  



- щодо безплатного відпуску ліків за рецептами лікарів – аптечними установами, визначеними 

відділом соціального захисту селищної ради надавачами послуг з пільгового медичного 

забезпечення на конкурсних засадах; 

- щодо безплатного позачергового або пільгового першочергового зубопротезування – 

лікувально-профілактичними, стоматологічними закладами, визначеними відділом 

соціального захисту селищної ради надавачами послуг з пільгового медичного забезпечення 

на конкурсних засадах. 

 

7. Головний розпорядник коштів  бюджету селищної територіальної громади на пільгове 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в 

межах видатків, передбачених помісячним обсягом асигнувань на відповідний рік, укладає 

договори із аптечними установами – надавачами  послуг з безоплатного забезпечення 

лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування та лікувально-

профілактичними, стоматологічними закладами – надавачами послуг безоплатного 

позачергового або пільгового першочергового зубопротезування. 

 

8. Фінансовий відділ селищної ради щомісячно у перший робочий день поточного місяця 

здійснює перерахування сум коштів бюджету селищної територіальної громади на пільгове 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 

рахунок відділу соціального захисту селищної ради, відкритий в органах Державної 

казначейської служби України, в обсязі, що відповідає помісячному розпису асигнувань. 

 

9. Фінансовий відділ селищної ради контролює роботу щодо виконання договорів, 

передбачених пунктом 7  цього Порядку.  

 

10. Аптечні установи та лікувально-профілактичні, стоматологічні заклади подають 

головному розпоряднику коштів бюджету селищної територіальної громади на пільгове 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 

відшкодування реєстри рецептів на пільговий відпуск медикаментів та акти виконаних робіт 

про надані послуги зубопротезування  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, відповідно до додатків 1-4,  у межах затверджених лімітів. 

 

11. Головний розпорядник коштів бюджету селищної територіальної громади на пільгове 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

здійснює перерахування коштів надавачам послуг на основі наданих реєстрів рецептів на 

пільговий відпуск медикаментів та актів виконаних робіт про надані послуги 

зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Керівник відділу соціального захисту селищної ради несе персональну відповідальність за 

ефективне і цільове використання  коштів бюджету селищної територіальної громади на 

пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, відповідно до чинного законодавства. 

 

12. Головний розпорядник коштів бюджету селищної територіальної громади на пільгове 

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

подає головному розпоряднику коштів  субвенції з обласного бюджету звіт про використання 

коштів щомісячно до 05 числа місяця, наступного за звітним.  

 

13. Невикористані протягом поточного бюджетного періоду кошти бюджету селищної 

територіальної громади на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи,  підлягають поверненню на рахунок бюджету селищної 

територіальної громади. 

 



14. Контроль за видачею лікарями лікувально-профілактичних установ пільгових рецептів 

відповідно до чинних нормативних документів  здійснюється органами охорони здоров’я. 

 

15. Контроль за дотриманням цього Порядку головним розпорядником коштів бюджету 

селищної територіальної громади на пільгове медичне обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  здійснюється фінансовим відділом 

селищної ради. 

 

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

законодавства. 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                                  Володимир  ЄВТУХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Порядку використання коштів 

бюджету селищної територіальної 

громади на пільгове медичне 

обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (п.10) 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про фактично відпущені медикаменти громадянам,  

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

по Ємільчинській селищній територіальній громаді   

за станом на «___» ____________ 2021 року  

 

Категорія громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Кількість громадян 

(осіб) , які звернулися 

до аптечної установи 

Сума, на яку 

видано ліків (грн.) 

1 категорія        

2 категорія        

3 категорія        

Діти, які належать до потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

      

Особи, які працювали з моменту аварії до 1 

липня 1986 року не менше 14 календарних 

днів або не менше трьох місяців протягом 

1986-1987 років за межами зони відчуження 

на роботах з особливими умовами праці (за 

радіаційним фактором), пов’язаними з 

ліквідацією наслідків Чорнобильської 

катастрофи, що виконувалися за урядовими 

завданнями 

  

Усього        

 

Керівник  

 

Головний бухгалтер  

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до Порядку використання коштів 

бюджету селищної територіальної 

громади на пільгове медичне 

обслуговування громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (п.10) 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про фактично надані послуги по безплатному (пільговому) зубопротезуванню  громадян,  

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  

по Ємільчинській селищній територіальній громаді                                             

за станом  на «___» ____________ 2021 року  

 

Категорія громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Кількість громадян (осіб), які 

звернулися до стоматологічної 

установи, лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарні 

Сума наряду 

(грн.) 

1 категорія    

2 категорія    

3 категорія    

Діти, які належать до потерпілих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи  

  

Усього    

 

Керівник  

 

Головний бухгалтер  

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Порядку використання коштів бюджету селищної 

територіальної громади на пільгове медичне 

обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (п.10) 
 

Реєстр 

№ ____ від «____» ________ 2021 року 

рецептів на пільговий відпуск медикаментів  _______________________________________ 

                                                                              (назва установи, яка здійснює відпуск ліків) 

по Ємільчинській селищній територіальній громаді  за ____________  2021 року 

                                                                                (місяць) 

 

№ 

з/п 

Пільговик 
Адреса 

реєстрації 

 

№ та дата 

рецепта 

Назва 

лікарсь-

кого 

засобу 

Кіль-

кість 

Ціна 

за одиницю 

(грн.) 

Сума 

(грн.) 
Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Дата  

народження 

Дата видачі 

посвідчення 

Серія та 

номер 

посвідчення 

Категорія 

            

            

Разом:  

 

УСЬОГО: ______________________________________________________ грн. 

                  (сума прописом) 

ПДВ: ______________________________________________________ грн. 

                  (сума прописом) 

 

Назва аптечної установи, яка здійснює відпуск медичних 

препаратів,(юридична адреса)  

 

Керівник установи     ______________________ 

                                      (підпис)                     (ПІБ) 

Головний бухгалтер _______________________ 

                                   (підпис)                       (ПІБ) 

М.П. 

Назва місцевого органу самоврядування, який  

здійснює перевірку первинних документів (юридична адреса) 

 

Керівник        ____________________________ 

                                        (підпис)                (ПІБ) 

Головний бухгалтер ______________________ 

                                        (підпис)                (ПІБ) 

М.П.  



Додаток 4 

до Порядку використання коштів бюджету селищної 

територіальної громади на пільгове медичне 

обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (п.10) 

 
Акт виконаних робіт 

№ ____ від «____» ________ 2021 року 

на відшкодування вартості безплатного (пільгового)  зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
________________________________________________________ 

(назва установи, яка здійснює безплатне зубопротезування) 
по Ємільчинській селищній територіальній громаді  за ____________  2021 року 

                                                                                (місяць) 

 

№ 

з/п 

Пільговик Адреса 

реєстрації  

№ та дата 

наряду  

Сума (грн.) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

дата 

народження  

Дата видачі 

посвідчення 

Серія та номер 

посвідчення 

Категорія 

         

         

Разом:  

 

УСЬОГО: ______________________________________________________ грн. 

(сума прописом) 

ПДВ: ______________________________________________________ грн. 

(сума прописом) 

 

Назва установи, яка здійснює безплатне 

зубопротезування,(юридична адреса)  

Керівник установи     ______________________ 

                                      (підпис)                     (ПІБ) 

Головний бухгалтер _______________________ 

                                      (підпис)                     (ПІБ) 

М.П. 

Назва місцевого органу самоврядування, який здійснює перевірку 

первинних документів (юридична адреса) 

Керівник        ___________________________ 

                                       (підпис)                (ПІБ) 

Головний бухгалтер _____________________ 

                                       (підпис)                (ПІБ) 

М.П.  

 



Додаток 3 

до рішення селищної ради   

від  12.02.2021 №189 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з визначення аптечних установ та стоматологічних закладів, 

які здійснюватимуть пільгове медичне забезпечення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – мешканців Ємільчинської 

територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає процедуру визначення на конкурсних засадах аптечних та 

стоматологічних установ, розташованих на території Ємільчинської селищної територіальної 

громади, що будуть забезпечувати безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та 

позачергове (першочергове) зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, за наявності відповідної ліцензії на всі лікарські засоби та вироби 

медичного призначення при наявності відповідного фінансування. 

1.2. Конкурс з визначення аптечних та стоматологічних установ, що будуть 

забезпечувати безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та позачергове (першочергове) 

зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – 

Конкурс) проводиться комісією з визначення аптечних установ та стоматологічних закладів, 

які здійснюватимуть пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – мешканців Ємільчинської територіальної громади (далі – 

Комісія). 

1.3. У своїй діяльності комісія керується Законом України «Про статус та соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постановами 

Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 №1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів 

закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету», від 17.08.1998 

№1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань», від 17.10.2008 №955 «Про заходи  з стабілізації цін на лікарські 

засоби і вироби медичного призначення», рішення Житомирської обласної ради від 21.12.2017 

№878«Про Програму соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 роки» із змінами, нормативно-правовими актами 

органів державної впади та місцевого самоврядування, а також цим Положенням. 

1.4. Посадовий склад Комісії затверджується рішенням селищної ради. Персональний 

склад Комісії затверджується розпорядженням Ємільчинського селищного голови. 

1.5. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени Комісії. Керує 

діяльністю голова Комісії, а в разі його відсутності – заступник голови Комісії, секретар 

Комісії. 

Голова Комісії в межах наданих повноважень:  

- скликає засідання Комісії; 

- головує на засіданнях Комісії; 

- дає доручення спеціалістам, експертам, які можуть бути залучені до роботи в Комісії; 

- організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії. 

1.6. Секретар Комісії: 

- веде журнал реєстрації прийнятих документів від суб'єктів господарювання;  

- готує матеріали для розгляду на засіданнях Комісії; 

- оформляє протоколи засідань Комісії; 

- оформляє повідомлення претендентам про недопущення до участі у Конкурсі та 

повідомлення переможця конкурсу про рішення Комісії. 

2. Вимоги до претендентів для участі  у Конкурсі 

 



2.1. Наявність у надавачів послуг відповідної ліцензії на медичну практику або роздрібну 

торгівлю лікарськими засобами; 

2.2. Граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби і вироби медичного 

призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних 

газів) мають становити не вище, ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні 

торговельні (роздрібні) надбавки не вище 10 відсотків закупівельної ціни; 

2.3. Наявність та забезпечення належних умов зберігання лікарських засобів та виробів 

медичного призначення 

2.4. Наявність мережі аптечних та стоматологічних установ претендентів для участі у 

конкурсі, які розташовані на території Ємільчинської територіальної громади. 

2.5. Відповідний рівень кваліфікації персоналу претендентів для участі у конкурсі. 

2.6. Наявність власних оборотних коштів для здійснення пільгового медичного 

забезпечення постраждалих громадян. 

 

3. Підготовка до проведення Конкурсу 

 

3.1. Підготовка до проведення Конкурсу включає в себе: 

- підготовку інформації про проведення Конкурсу; 

- поширення інформації про проведення Конкурсу; 

- підготовка документів претендентами на участь у Конкурсі та їх подання до Комісії. 

3.2. Інформація про проведення Конкурсу, має містити: 

- дату, час і місце проведення конкурсу; 

- кінцевий термін подання документів; 

- перелік документів, що надаються на розгляд комісії; 

- місцезнаходження комісії, контактні телефони. 

3.3. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті селищної 

ради не пізніше, ніж за 7 днів до оголошеної дати проведення Конкурсу. Інформація може 

опубліковуватися додатково в інших засобах масової інформації. 

3.4. Претенденти на участь у Конкурсі подають секретарю Комісії наступні, завірені 

печаткою суб’єкта господарювання, документи : 

- заяву на участь у Конкурсі за довільною формою; 

- копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців; 

- копію Статуту, засвідчену підписом керівника аптечної установи чи стоматологічного 

закладу, що скріплюється печаткою; 

- копію ліцензії на медичну практику або роздрібну торгівлю лікарськими засобами 

відповідно, засвідчена підписом керівника аптечної установи чи стоматологічного закладу, що 

скріплюється печаткою; 

- відомості про умови зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення; 

- відомості про мережу аптечних та стоматологічних установ, які розташовані на 

території Ємільчинської територіальної громади; 

- відомості про кваліфікацію персоналу; 

- відомості про дотримання граничних постачальницько-збутових надбавок на лікарські 

засоби і вироби медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, 

прекурсорів та медичних газів); 

- відомості щодо дотримання постанов Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 

«Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби», від 25.03.2009 №333 «Деякі питання 

державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення». 

3.5. Повідомлення про засідання, час та місце проведення, порядок денний, проекти 

документів, що вносяться на розгляд, направляються секретарем Комісії членам Комісії не 

пізніше, як за 3 робочих дні до дати засідання Комісії. 

 

4. Порядок проведення Конкурсу 

 



4.1. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше ніж 

2/3 її складу. 

4.2. Не допускаються для участі в конкурсі претенденти у разі, коли: 

- не відповідають вимогам до претендентів для участі в конкурсі; 

- претендент для участі у конкурсі перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом 

або порушено провадження у справі про його банкрутство; 

- конкурсні пропозиції не відповідають конкурсній документації; 

- встановлено факт подання недостовірної інформації в поданих для участі в конкурсі 

документах; 

- конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання 

конкурсних пропозицій.  

4.3. При відборі переможця Конкурсу на відпуск ліків за безплатними рецептами лікарів 

враховуються вимоги підпунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 

№955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», 

які передбачають, що лікарські засоби і вироби медичного призначення (крім наркотичних, 

психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-

збутові надбавки мають становити не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та 

граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище 10 відсотків закупівельної ціни. 

4.4. Рішення Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні. 

4.5. Результати Конкурсу оформляються протоколом. 

4.6. Відомості підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують усі 

присутні на засіданні члени Комісії. 

 

5. Інші питання, пов'язані з Конкурсом та його результатами 

 

5.1. Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо: 

- не надійшло жодної заяви на участь у Конкурсі, 

- документи усіх учасників Конкурсу не відповідають вимогам,  

- переможець Конкурсу протягом шести робочих днів після проведення конкурсу 

відмовився від укладання договору. 

5.2. У випадку, коли Конкурс вважається таким, що не відбувся, голова Комісії приймає 

рішення про повторне проведення Конкурсу та призначає його дату. 

5.3. У термін три робочі  дні після проведення Конкурсу комісія інформує переможця 

Конкурсу про рішення Комісії. 

5.4. Відділ соціального захисту  селищної ради в термін три робочі дні укладає договір з 

переможцем Конкурсу. 

5.5. Питання, не передбачені даним Положенням, вирішуються відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                                  Володимир  ЄВТУХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення селищної ради   

від  12.02.2021 №189 

 

 

ПОСАДОВИЙ  СКЛАД 

комісії з визначення аптечних установ та стоматологічних закладів, 

які здійснюватимуть пільгове медичне забезпечення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – мешканців Ємільчинської 

територіальної громади 

 

- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова 

Комісії; 

- начальник відділу соціального захисту селищної ради, заступник голови Комісії; 

- головний спеціаліст відділу соціального захисту селищної ради, секретар Комісії. 

 

Члени Комісії: 

- головний спеціаліст відділу соціального захисту селищної ради; 

- начальник фінансового відділу селищної ради; 

- начальник юридичного відділу селищної ради; 

- директор (заступник директора) КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ємільчинської селищної ради». 

 

 

Заступник селищного голови                                                                  Володимир ЄВТУХ 
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