
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

_____________________  м. Дніпро  № __________________              

 

⌐                         ¬      
Про затвердження Порядку 

використання коштів субвенції 

з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на пільгове медичне 

обслуговування осіб, які  

постраждали внаслідок  

Чорнобильської катастрофи 

 

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України “Про 

місцеві державні адміністрації”, “Про статус і соціальний захист громадян,               

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення 

фінансово-бюджетної дисципліни” (із змінами), з метою забезпечення 

соціальної підтримки постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи:  

 

1. Затвердити Порядок використання коштів субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб,                  

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – Порядок),                   

що додається. 



2. Зобов’язати голів районних державних адміністрацій, рекомендувати 

головам міських, сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад 

забезпечити дотримання Порядку. 

 

3. Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації забезпечити подання в установленому 

законом порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Південно-

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро). 

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення                                 

в друкованих засобах масової інформації. 

 

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження                  

покласти на департамент соціального захисту населення Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації та департамент фінансів Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації, контроль – на заступника голови 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з розподілом 

функціональних повноважень. 

 

 

Голова облдержадміністрації                                         Олександр БОНДАРЕНКО 

 

 

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник Східного офісу 

Держаудитслужби  

Начальник Головного управління 

державної казначейської служби 

України у Дніпропетровській області  

 

               Олег ВАСИЛЬЄВ                                          Ігор ФЛІССАК 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови  

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів субвенції з обласного бюджету  

місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб,  

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

І. Загальні положення  

 

1. Цей Порядок використання коштів субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – Порядок), визначає механізм 

використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (далі – Субвенція), передбаченої рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII                 

“Про обласний бюджет на 2020 рік” (із змінами). 



2.  Субвенція спрямовується на пільгове безоплатне придбання ліків за 

рецептами лікарів та безоплатне позачергове зубопротезування (за винятком 

зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних за вартістю до них, 

що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров’я) особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, 

відповідно до пункту 1 частини 1 статті 14, статті 20 Закону України                      

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”, Закону України “Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 серпня 1998 року № 1303 “Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань” (із змінами). 

 

3.  Головним розпорядником коштів Субвенції є департамент соціального 

захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – 

Головний розпорядник коштів). Розпорядники Субвенції за місцевими 

бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до 

законодавства (далі – Розпорядники субвенції). 

 

4. Субвенція враховується в дохідній та видатковій частинах 

відповідних бюджетів в обсягах, визначених додатком 5 до рішення 

Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII                   

“Про обласний бюджет на 2020 рік” (із змінами). 

 

5. Порядок застосовується до громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1, мають право на 

забезпечення пільговим медичним обслуговуванням відповідно до 

законодавства та зареєстровані на території області. 



6. Загальний обсяг Субвенції визначається, виходячи з фінансових 

можливостей обласного бюджету в плановому бюджетному періоді. 

 

II. Умови використання коштів субвенції  

 

1. Розподіл коштів Субвенції між місцевими бюджетами здійснюється 

Головним розпорядником коштів пропорційно чисельності постраждалих осіб, 

зареєстрованих на території певних адміністративно-територіальних одиниць. 

 

2. Розпорядники субвенції: 

 

1) визначають за погодженням зі структурними підрозділами з питань 

охорони здоров’я виконавчих органів міських рад міст обласного значення, 

райдержадміністрацій щодо безоплатного відпуску ліків за рецептами лікарів – 

перелік аптечних установ; безоплатного зубопротезування – перелік 

лікувально-профілактичних, стоматологічних закладів, які мають ліцензію на 

провадження господарської діяльності з медичної практики; 

 

2) укладають договори з аптечними установами – надавачами послуг з 

безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування та лікувально-профілактичними, стоматологічними 

закладами – надавачами послуг з безоплатного зубопротезування у межах 

видатків, передбачених помісячним розписом асигнувань на відповідний рік. 

 

3. Аптечні заклади відпускають лікарські засоби відповідно до                  

абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 

1998 року № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” (із змінами) з 

дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня               

2008 року № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби”                       

(із змінами). 



4. На відшкодування витрат за надання послуг з безкоштовного 

зубопротезування передбачаються кошти у розмірі до 15 відсотків від 

загального обсягу Субвенції, наданої місцевому бюджету на відповідний 

бюджетний рік. 

 

ІІІ. Фінансування  та контроль 

за використанням коштів субвенції 

 

1. Фінансування витрат, пов’язаних з відшкодуванням коштів на 

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, що передаються у вигляді субвенції місцевим 

бюджетам, проводиться у межах асигнувань обласного бюджету, затверджених 

рішенням Дніпропетровської обласної ради на відповідний бюджетний період. 

     

2. Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації здійснює перерахування сум Субвенції на рахунок Головного 

розпорядника коштів, відкритий у Головному управлінні Державної 

казначейської служби України у Дніпропетровській області, в обсязі,                           

що відповідає помісячному розпису асигнувань. 

 

3. Головний розпорядник коштів протягом трьох робочих днів 

перераховує відповідно до помісячного розпису асигнувань отримані суми 

Субвенції на рахунки фінансових органів місцевих бюджетів, відкриті в 

органах Державної казначейської служби України. 

 

4. Фінансові органи місцевих бюджетів здійснюють перерахування 

коштів Субвенції на рахунки Розпорядників субвенції відповідно до 

зареєстрованих фінансових зобов’язань у територіальних органах Державної 

казначейської служби України. 



5. Аптечні установи та лікувально-профілактичні, стоматологічні 

заклади щомісячно, до 05 числа місяця, наступного за звітним, подають 

Розпорядникам субвенції для відшкодування коштів реєстри рецептів                       

на пільговий відпуск лікарських засобів, акти виконаних робіт про надані 

послуги та реєстри нарядів з проведення зубопротезування громадянам,                     

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у межах затверджених 

обсягів видатків. 

 

6.  Розпорядники субвенції: 

 

1) проводять звірку з Єдиним державним автоматизованим реєстром 

осіб, які мають право на пільги, щодо належності осіб, зазначених у поданих 

відповідно до пункту 5 Порядку документах, до пільгової категорії громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

 

2) реєструють зобов’язання у порядку, визначеному наказом 

Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 “Про 

затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року                       

за № 1569/21881 (із змінами), у межах помісячного розпису асигнувань 

загального фонду бюджету; 

 

3) здійснюють перерахування коштів аптечним установам та лікувально-

профілактичним, стоматологічним закладам на основі реєстрів рецептів на 

пільговий відпуск лікарських засобів, актів виконаних робіт про надані послуги 

та реєстрів нарядів з проведення зубопротезування громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 



4) щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

надають Головному розпоряднику коштів звіт про використання коштів 

Субвенції. 

 

7. Головний розпорядник коштів: 

 

1) опрацьовує та надає до 15 числа місяця, що настає за звітнім 

періодом, до департаменту фінансів Дніпропетровської  обласної державної 

адміністрації узагальнений звіт про використання коштів Субвенції по 

адміністративно-територіальних одиницях;  

 

2) враховуючи фактичне використання коштів Субвенції, забезпечує 

підготовку пропозицій департаменту фінансів Дніпропетровської  обласної 

державної адміністрації щодо перерозподілу обсягу Субвенції між місцевими 

бюджетами в установленому порядку. 

 

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок Субвенції проводиться 

згідно з вимогами чинного законодавства.   

 

9. Використання коштів Субвенції з іншою метою, яка не відповідає 

Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

 

10. Невикористані протягом поточного бюджетного періоду кошти 

Субвенції підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету. 

 

11. Контроль за видачею лікарями пільгових рецептів відповідно до 

чинного законодавства здійснюється структурними підрозділами з питань 

охорони здоров’я виконавчих органів міських рад міст обласного значення та  

райдержадміністрацій.       



12. Контроль за дотриманням Порядку Розпорядниками субвенції 

здійснюється Головним розпорядником коштів.  

          

 

 

Директор департаменту  

соціального захисту населення  

Дніпропетровської обласної  

державної адміністрації                                                                 Олена КРИШЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Про затвердження Порядку

