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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
14 квітня 2022 року
Борислав
№ 96



Про затвердження Програми забезпечення інвалідів технічними та іншими виробами медичного призначення для використання в амбулаторних та побутових умовах  на 2022-2024 роки

Відповідно до ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. №252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1301 „Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами”, постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006р. №1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю”, беручи до уваги клопотання комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня м. Борислава” Бориславської міської ради від 07 квітня 2022 року № 262 /01, виконавчий комітет міської ради
	
В И Р І Ш И В :

1. Затвердити Програму забезпечення інвалідів технічними та іншими виробами медичного призначення для використання в амбулаторних та побутових умовах  на 2022-2024 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну.



Міський голова                                     підпис                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
В.О. НАЧАЛЬНИКА ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ, ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

____________________Леся ПРІДУН
                                        (підпис)
   „______”______________ 2022 року






затверджено
Рішення виконавчого комітету
14 квітня 2022 р. №96



ПРОГРАМА
забезпечення інвалідів технічними та іншими виробами медичного призначення для використання в амбулаторних та побутових умовах на 2022-2024 роки

I. Загальні положення.

Міська програма розроблена на підставі Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1301 „Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами”, постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006р. № 1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю”, наказу МОЗ України від 12.02.2013 №109 „Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів медичними засобами та інструкцій щодо їх заповнення”.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №1301 „Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами” до технічних засобів, які отримують безпосередньо інваліди в закладах охорони здоров’я для використання у амбулаторних та побутових умовах, належать сечоприймачі чоловічі та жіночі, високопоглинаючі прокладки для жінок, які страждають нетриманням сечі, підгузки. Потребу у забезпеченні зазначеними технічними засобами визначають для інвалідів: дорослих – медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації; дітей- лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) .

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Кризові явища в соціально-економічному житті України призвели до недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я країни та Бориславської міської територіальної громади, зокрема. У цій ситуації найбільше страждають малозахищені верстви населення, інваліди (онкологічні хворі, хворі з наслідками перенесеного інсульту, травми нервової системи тощо), яким необхідно пожиттєво, в амбулаторних та побутових умовах, щоденно використовувати технічні та інші засоби медичного призначення.
Гострою проблемою є забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення для якнайбільшої компенсації функцій ушкоджених органів, з метою медичної та соціальної реабілітації інваліда з вираженим порушенням функцій органів та систем.
На разі матеріальне забезпечення інвалідів та висока вартість засобів не дає можливості самостійного придбання для щоденного використання призначених засобів.
Відповідно до індивідуальних програм реабілітації інвалідів Бориславської міської територіальної громади протягом 2022-2024 року потребують забезпечення засобами медичного призначення 33 особи.

Технічні та інші засоби медичного призначення для використання у амбулаторних та побутових умовах
Кількість осіб
Калоприймачі
6
Урологічні прокладки
1
Підгузки дитячі
5
Підгузки дорослі
3
Пелюшки дитячі
5
Слухові апарати (дитячі)
3
Глюкометри
10

Регулярне, відповідно до потреби, забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення інвалідів сприятиме їх соціальній адаптації, інтеграції та покращенню якості життя.
Ця Програма визначає механізм безоплатного забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами з метою медичної реабілітації інваліда з вираженими порушеннями функцій органів   та систем.  

ІІІ. Визначення мети програми (мета програми)

Метою Програми є реалізація рівних можливостей для інвалідів, їх соціальної адаптації й інтеграції в суспільство шляхом забезпечення технічними засобами реабілітації, що надаються інваліду з урахуванням фактичних потреб та можливості місцевого бюджету залежно від віку, статі, виду захворювання безоплатно.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

Основним шляхом розв’язання проблеми на сьогоднішній день є  забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення для якнайбільшої компенсації функцій ушкоджених органів, з метою медичної та соціальної реабілітації інваліда з вираженим порушенням функцій органів та систем.
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади та інших не заборонених законодавством джерел.
Обсяг коштів на виконання зазначеної Програми на 2022-2024 роки складає 269 500,00 грн. відповідно до паспорта Програми, що додається.

Термін реалізації заходів програми розрахований на 2022-2024 року.

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Для досягнення поставленої мети Програми необхідно за рахунок коштів міського бюджету, а також коштів благодійних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством, реалізувати у 2022-2024 роках завдання щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення для використання у амбулаторних і побутових умовах.
Для виконання завдань Програми необхідно здійснення наступних заходів КНП „Центральна міська лікарня м. Борислава” :
здійснення моніторингу щодо потреби інвалідів у технічних та інших засобах медичного призначення для використання у амбулаторних і побутових умовах;
визначення річної потреби у технічних та інших засобах медичного призначення для використання у амбулаторних і побутових умовах на кожного інваліда;
закупівля технічних та інших засобів медичного призначення для використання інвалідами у амбулаторних і побутових умовах;
проведення реабілітаційних заходів шляхом забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення, відповідно до потреби;
ведення первинної облікової медичної документації щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення, з згідно з вимогами МОЗ України.

VІ. Напрями діяльності та заходи програми

Програма передбачає забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення інвалідів на підставі Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1301 „Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами”.

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію дій, пов’язаних з виконанням заходів Програми покласти на директора КНП „Центральна міська лікаря м. Борислава” Віталія Головчака.
	Відповідальний виконавець програми щоквартально готує та подає фінансовому управлінню Бориславської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання .



Керуючий справами виконкому                                          Ігор КОБИЛЕЦЬКИЙ
























Додаток до Програми


ПАСПОРТ
Програми забезпечення інвалідів технічними та іншими виробами медичного призначення для використання в амбулаторних та побутових умовах 
на 2022-2024 роки

1.
Ініціатор розроблення програми
Комунальне некомерційне підприємство „Центральна міська лікарня м. Борислава” Бориславської міської ради
2.
Підстава для розроблення програми
Програма розроблена відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. №1301 „Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами”.

3.
Розробник програми
Комунальне некомерційне підприємство „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради
4.
Співрозробники програми
 -
5.
Головний розпорядник коштів 
Фінансове управління Бориславської міської ради
6
Відповідальний виконавець програми
Комунальне некомерційне підприємство „Центральна міська лікарня м. Борислава” Бориславської міської ради
7.
Термін реалізації програми
2022-2024 роки
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми , всього,
у тому числі:
- фінансування 2022 року
- фінансування 2023 року
- фінансування 2024 року
 


269,50 тис. грн.

 53,90 тис. грн.
107,80 тис. грн.
107,80 тис. грн.



Керуючий справами виконкому                                          Ігор КОБИЛЕЦЬКИЙ







