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Управління соціального захисту населення
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адміністрації
5. Термін реалізації програми 2018-2019 роки
6. Перелік бюджетів,
Районний бюджет
які беруть участь у
виконанні програми
7. Загальний обсяг
Відповідно запиту управління соціального
фінансування
захисту населення на відповідний рік
програми
1. Загальна частина
З кожним роком зростає кількість хворих нефрологічного профілю.
Переважно це люди молодого віку (до 30 років і навіть підлітковий вік).
Гломерулонефрит і інші нефрити мають агресивний прогресуючий перебіг,
який через 2-3 роки дає нефросклероз із нирковою недостатністю. Це
приводить хворих до інвалідності. Такі хворі потребують гемодіалізу для
підготовки до пересадки донорської нирки. Після пересадки хворі потребують
спеціалізованого лікування.
В області, на базі Комунального лікувально-профілактичного закладу
“Чернігівської обласної лікарні” функціонує обласний центр програмного
гемодіалізу для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим області.
Такий ще центр створено на базі медичного центру ТОВ “Фрезеніус
Медикал Кер Україна” міста Чернігова, послугами якого користується один
хворий Ріпкинського району.
На даний час у Ріпкинському районі налічується 3 хворих з хронічною
нирковою недостатністю, що отримують курси програмного гемодіалізу.
Всі вони отримують пенсію по інвалідності, але це не забезпечує в
повній мірі їх матеріальні потреби. Вони весь час потерпають через свій стан
здоров’я, обділені можливістю сприймати світ в усіх напрямках та

забезпечити собі повноцінне життя у суспільстві, що значною мірою
позначається як на моральній, так і матеріальній сторонах їхнього життя.
2. Правова основа Програми
Правовою основою Програми є стаття 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та стаття 91 Бюджетного Кодексу України.
3. Мета та основні завдання Програми
Метою розробки цієї Програми є забезпечення реалізації життєвої
необхідності отримання хворими з хронічною нирковою недостатністю курсів
програмного гемодіалізу на базі Чернігівської обласної лікарні та ТОВ
“Фрезеніус Медикал Кер Україна”.
4. Фінансове забезпечення Програми
Відшкодування за проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю
надається за місцем проживання (на території Ріпкинського району) на
підставі особистої заяви, поданої до відділу персоніфікованого обліку
управління соціального захисту населення Ріпкинської районної державної
адміністрації. Одержувачі відшкодування за проїзд зобов”язані повідомляти
управління соціального захисту населення Ріпкинської районної державної
адміністрації про зміну всіх обставин, що впливають на виплату допомоги.
Для отримання відшкодування за проїзд громадяни до заяви додають:
ксерокопію паспорта (1, 2 та 11 сторінки); ксерокопію довідки про присвоєння
реєстраційного номера облікової картки платника податків; медичну довідку
про отримання програмного гемодіалізу; довідку про склад сім”ї, що
підтверджує місце проживання; номер особового рахунку в установах банку
для зарахування коштів на ці рахунки.
Управління
соціального захисту населення Ріпкинської районної
державної адміністрації відшкодовує вартість проїзду шляхом призначення
допомоги на поточний рік з місяця звернення (якщо протягом місяця подані
всі неохідні документи) в розрахунку на місяць та виплачує щоквартально
відповідно до додатку, що додається. Управління соціального захисту
населення Ріпкинської районної державної адміністрації готує виплатні
документи до 5 числа місяця та подає дані про нараховані суми, а також заяву
на потребу в коштах фінансовому управлінню районної державної
адміністрації. Після надходження коштів на розрахунковий рахунок
управління соціального захисту населення Ріпкинської районної державної
адміністрації передає виплатні документи до установ банку та здійснює
розрахунки з громадянами.
Нарахування компенсації проводиться незалежно від факту перебування
хворих на стаціонарному лікуванні, від фактичного проходження ними
програмного гемодіалізу та фактичного проїзду від населеного пункту, в
якому проживає хворий, до населеного пункту, в якому він отримує

програмний гемодіаліз. Середня вартість проїзду може змінюватись в
залежності від довжини маршруту.
В розрахунок компенсації входить: середня вартість проїзду
автомобільним транспортом та транспортом загального користування по
маршруту Ріпки-Чернігів та в зворотньому напрямку (на сьогоднішній момент
троє хворих проживає в смт Ріпках). Відстань автошляхами від смт Ріпки до м.
Чернігова становить 38 км., витрати палива (з розрахунку л/100км) становлять
7
л.,
вартість
палива
(А-95)
становить
25,41
грн.,
отже
7*25,41=177,87грн.*2=355,74грн. Середня вартість проїзду автобусом (ПАТ
Ріпкинське АТП) становить 10,00 грн.*2=20,00 грн., за місяць 20,00*13=260,00
грн., за квартал 260,00*3=780,00 грн., за рік 780,00*4=3120,00 грн.
Вартість середньої поїздки в день становить 355,74+20,00:2=187,87грн.
Вартість середньої поїздки в тиждень становить 187,87*3=563,61 грн.
Вартість середньої поїздки на місяць становить 13*187,87=2442,31 грн.
Вартість середньої поїздки на квартал становить 2442,31*3=7326,93 грн.
Вартість середньої поїздки на рік становить 7326,93*4=29307,72 грн.
Вартість проїзду хворим відшкодовуватиметься в розмірі 50 відсотків
вартості проїзду за рахунок коштів районного бюджету. Загальний обсяг
фінансування на весь період дії Програми з районного бюджету становить: на
2018 рік — 45000 грн. 00 коп.; на 2019 рік - 48600 грн. 00 коп.
Обсяг фінансування Програми з районного бюджету може бути
уточнено під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік з
урахуванням необхідності фінансування заходів Програми.
5. Контроль за виконанням Програми
Організація виконання Програми покладається на управління
соціального захисту населення районної державної адміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснюється
постійними
комісіями районної ради: з гуманітарних питань, соціального захисту
населення та з питань сім′ї і молоді; з питань бюджету, соціально –
економічного розвитку району та з питань комунальної власності.
6. Термін дії Програми
Програма діє з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Начальник управління
соціального захисту населення
районної державної адміністрації

О. Л. Кульгейко

Додаток
до Програми відшкодування
вартості проїзду хворим з
хронічною нирковою недостатністю
на 2018-2019 роки

Розрахунок
вартості проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю від місця
проживання до обласного центру та у зворотному напрямку
на 2018-2019 роки
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1.

Рикуніч Світлана 1250,00
Юріївна,
смт Ріпки,
вул. Молодіжна,
43/2

2.

Погорєлов
1250,00
Володимир
Леонідович,
смт Ріпки,
вул. Попудренка,
16/2

3750,00

15000,00 1350,00 4050,00

16200,00

3.

Атрощенко
1250,00
Віта Іванівна,
смт Ріпки,
вул. Попудренка,
10/6

3750,00

15000,00 1350,00 4050,00

16200,00

Всього:

3750,00

15000,00 1350,00

11250,00 45000,00

Начальник управління
соціального захисту населення
районної державної адміністрації

4050,00

16200,00

12150,00 48600,00

О. Л. Кульгейко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення „Про Програму відшкодування вартості
проїзду хворим з хронічною нирковою недостатністю на 2018-2019 роки”
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Проект рішення підготовлено відповідно до статті 43 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, із врахуванням статті 91 Бюджетного
Кодексу України для відшкодування вартості проїзду хворих з хронічною
нирковою недостатністю від місця проживання до обласного центру та в
зворотньому напрямку. В розрахунок вартості проїзду входить середня вартість
автобустого квитка та вартість автотранспортних послуг.
2. Мета і шляхи її досягнення
Проект рішення розроблено з метою реалізації можливості отримання
хворими з хронічною нирковою недостатністю курсів програмного гемодіалізу
на базі Комунального лікувально-профілактичного закладу “Чернігівської
обласної лікарні” та ТОВ “Фрезеніус Медикал Кер Україна”. За рахунок коштів
районного бюджету хворим відшкодовуватиметься вартість проїзду від місця
проживання до обласного центру і у зворотному напрямку на протязі року.
Кошти на проїзд відшкодовуватимуться хворим щоквартально, відповідно до
поданої заяви, відповідно до розрахунку, що додається.
3. Правові аспекти
Проект рішення не потребує внесення змін до чинних чи розроблення
нових.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок районного бюджету, в
межах асигнувань передбачених в районному бюджеті на 2018-2019 роки згідно
додатку.
5. Пропозиції зацікавлених осіб
Проект рішення не зачіпає інших осіб.
6. Регіональний аспект
Проект рішення не стосується питань розвитку Ріпкинського району як
невід’ємного елементу системи адміністративно-територіального устрою
України.
7. Громадське обговорення
Проект рішення не потребує громадського обговорення.
8. Прогноз результатів
Прогнозована сума витрат з районного бюджету: на 2018 рік - 45000
грн. 00 коп.; на 2019 рік - 48600 грн. 00 коп.
9. Наявність ризиків вчинення корупційних правопорушень
В проекті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
Начальник управління
соціального захисту населення
районної державної адміністрації

О. Л. Кульгейко

