проєкт

УКРАЇНА
Г О РО ДН ЯН СЬК А МІ СЬ К А Р АД А
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІ ШЕ Н Н Я
(перша сесія восьмого скликання)
від 10 грудня 2020 року
м. Городня
Про затвердження міської програми
«Пільгове зубопротезування окремих
категорій громадян Городнянської
міської ради на 2021 рік»
З метою підвищення рівня забезпечення безоплатного зубопротезування
жителям міської ради, які відповідно до чинного законодавства мають право
на пільгове зубне протезування, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити міську програму «Пільгове зубопротезування окремих
категорій громадян Городнянської міської ради на 2021 рік» (додаток 1).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного
розвитку,
законності та правопорядку та на комісію з питань охорони здоров`я та
соціального захисту населення.

Міський голова

Андрій БОГДАН

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення першої сесії
восьмого скликання
Городнянської міської ради
від 10.12.2020 року.
ПРОГРАМА
Пільгове зубопротезування окремих категорій громадян Городнянської міської ради
на 2021 рік
ПАСПОРТ Програми
1.

Ініціатор розроблення Програми Городнянська міська рада

2.

Розробник Програми

Городнянська міська рада

3.

Відповідальний виконавець

Городнянська міська рада

4.

Учасники Програми

5.

Термін реалізації Програми

6.

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми
Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми, всього

7.

Городнянська міська рада ,
лікувальна установа, УСЗН,
Рада ветеранів,
громадські організації
2021

Міський бюджет
40000,0 грн.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця програма розроблена на основі Конституції України, Законів
України: «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Програми надання громадянам гарантованої
державою безоплатної медичної допомоги» затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 11.07.2002р. № 955.
2. СКЛАД ПРОБЛЕМИ
Однією з найбільш актуальних проблем в Україні є стан здоров’я
населення. В даний час одним з найбільш масових видів медичного
обслуговування є стоматологічна допомога населенню, в якій щорічно
збільшується потреба в ортопедичному лікуванні. Серед населення широко
поширені такі захворювання, як карієс і захворювання пародонту, що
призводять до часткової і повної втрати зубів. Низький рівень
стоматологічного здоров’я, негативно впливає на стан загального здоров’я,
впродовж усіх періодів життя людини, спричиняючи соціальні й фінансові
проблеми та негативно впливаючи на рівень соціально-економічного
розвитку країни.
Економічно доведено, що лікування на ранніх стадіях, коштує дешевше
ніж лікування гострих форм хвороби та її ускладнень. Захворювання
порожнини рота впливають на поширеність серцево-судинних та інших
неінфекційних захворювань, включаючи цукровий діабет, онкологічні та
хронічні респіраторні захворювання .
3. МЕТА ПРОГРАМИ
Забезпечення
доступними
кваліфікованими
невідкладними,
лікувально-хірургічними, профілактичними стоматологічними послугами
населення громади.
4. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Надання стоматологічних послуг здійснюється за Локальними
протоколами лікувальної установи, що буде надавати стоматологічні послуги
населенню, що створені згідно Наказів МОЗ України № 751 від 28.09.2012
«Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі
стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я
України», № 752 від 28.09.2012 «Про порядок контролю якості медичної
допомоги», № 566 від 23.11.2004р. «Про затвердження Протоколів надання
медичної допомоги».

Основними завданнями та заходами Програми є:
Надання безоплатного зубопротезування:
- забезпечення безоплатним зубопротезуванням пільгові категорії громадян, а
саме учасників бойових дій , інвалідів війни та інвалідів військової служби.
Даний вид стоматологічної допомоги надається у наступному порядку:
1) Громадянин, що має право на безоплатне зубопротезування подає заяву
до Городнянської міської ради разом із довідкою від лікувальної установи
про втрату жувальної ефективності;
2) Право на позачергове безоплатне зубопротезування мають:
а) особи з втратою жувальної ефективності понад 80%;
б) активні члени Ради ветеранів, громадських організацій ветеранів та осіб
з інвалідністю за клопотанням цих організацій;
3) Городнянська міська рада, управління соціального захисту населення
разом з Радою ветеранів та іншими громадськими організаціями , що мають
відношення до вирішення даної проблеми, визначає черговість і надає списки
на зубопротезування лікувальному закладу, який буде здійснювати
зубопротезування.
4)У разі відмови особи, що направлена на пільгове зубопротезування,
протезуватись в установлені строки з поважної причини, її протезування
переноситься до повторного письмового звернення до Городнянської міської
ради.
5) У разі відмови від протезування або не з'явлення на протязі поточного
року, без поважної причини, особа знімається з черги на безоплатне зубне
протезування.
6) Повторне звернення до Городнянської міської ради для взяття на облік
може бути здійснено особою не раніше 2 років після закінчення останнього
безоплатного зубопротезування.
7) Максимальна сума, що виділяється на протезування 1 особи складає
3000,00 грн. Суми, що перевищують встановлений ліміт, сплачуються
пацієнтом самостійно.
5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок
коштів міського бюджету.
Максимальна сума на протезування однієї особи на 2021 рік – 3000,00
грн.
Програма відкрита для внесення змін на протязі бюджетного року.
6.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
Виконання програми дасть можливість:

- Запобігти в значній мірі тяжких стоматологічних і пов'язаних з ними
соматичних ускладнень у населення зазначених пільгових категорій, що не
може з різних причин отримати стоматологічну допомогу у повному обсязі;
- Продовжити комплексну систему профілактики стоматологічних
захворювань;
- Отримати гарантований Програмою обсяг стоматологічної допомоги в
кількості 15 осіб.
7. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми передбачається здійснити упродовж 2021 року.
8. КООРДИНАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Городнянська міська рада - головний розпорядник бюджетних коштів та
відповідальний виконавець.
9.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Оперативне управління та контроль за виконанням Програми здійснюється
комісією міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціальноекономічного розвитку,законності та правопорядку та з питань охорони
здоров`я та соціального захисту населення.

