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І. ПАСПОРТ                                                                                                                                      

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Городищенська сільська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Пункт 17 доручення голови Городищенської сільської 

ради від 07.12.2020 року № 1 Про затвердження цільової 

програми для дітей «Цукровий діабет» на 2021-2025 

роки  

3. Розробник Програми Городищенська сільська рада 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Городищенська сільська рада 

6. Учасники Програми Городищенська сільська рада 

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Городищенської сільської ради, інші джерела 

фінансування, не заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього: 

у тому числі: 

260,0 тис.грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

  Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері 

охорони здоров’я щодо задоволення дитячих потреб у профілактиці та 

лікуванні цукрового діабету.  

На ситуацію, що склалася, негативно впливають такі фактори:             

 -   нераціональне харчування дитячого населення, що в поєднанні з 

гіподинамією призводить до збільшення кількості осіб з надлишковою масою 

тіла;  

- відсутність налагодженого механізму проведення у закладах  

охорони здоров'я обов'язкового профілактичного огляду з метою 

виявлення та діагностики цукрового діабету, його ускладнень і 

диспансеризації хворих;   

- низький рівень оснащення закладів охорони здоров'я медичним 

обладнанням для діагностики та лікування дітей з цукровим діабетом;               

- відсутність ефективної системи забезпечення хворих лікарськими  

засобами та виробами медичного призначення;                                                     

 - обмеженість можливостей із забезпечення санаторно-курортним  

лікуванням;                                                                                                            

 - недосконалість форм та методів проведення роз'яснювальної 

роботи з питань профілактики цукрового діабету та його ускладнень.          

Обов'язковою умовою ефективного лікування дітей з цукровим 

діабетом є безперебійне забезпечення їх сучасними лікарськими засобами 

та виробами медичного призначення.                                                                         

   На території Городищенської сільської ради  станом на 01 грудня 2020 

року проживає та  перебуває на диспансерному обліку 2 дітей, хвора на 

цукровий діабет.                                                                               

Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою у поліпшенні 

медичної допомоги дітям з цукровим діабетом на території сільської ради. 

 

                            ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є підвищення ефективності заходів, спрямованих 

на профілактику, діагностику та лікування дітей, хворих на цукровий 

діабет, його ускладнень, а також поліпшення якості життя хворих шляхом 

підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги. 

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання 

Програми 

 

Для розв'язання проблеми необхідно: 



- удосконалити систему підготовки медичного персоналу, насамперед для 

закладів первинної медико-санітарної допомоги, з питань профілактики, 

діагностики та лікування хворих;                                                                               

- забезпечити постійний скринінг цукрового діабету та його ускладнень;     

 - дотримуватись стандартів і протоколів надання медичної допомоги;            

- застосовувати сучасні медичні технології;                                                          

 - удосконалити порядок забезпечення хворих лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення;                                                                           

 - забезпечити заклади охорони здоров'я сучасними діагностичними 

системами для оцінки ефективності лікування хворих, своєчасного 

виявлення та лікування ускладнень, зумовлених захворюванням на 

цукровий діабет;                                                                                                      

- удосконалити систему реабілітації хворих;                                                     

 - активізувати роз'яснювальну роботу серед населення з підвищення рівня 

обізнаності з питань профілактики, діагностики та лікування хворих.                              

Джерелами фінансування виконання заходів Програми є кошти 

місцевого бюджету та  інші джерела, не заборонені чинним законодавством 

України.   

Виконання Програми передбачається здійснити впродовж 2021-2025 

років. 
 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

I 

(2021 рік) 
II 

(2022 рік) 
III 

(2023 рік) 
ІV 

(2024 рік) 
V 

(2025 рік) 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. 

грн.) 

40,0 50,0 50,0 60,0 60,0 260,0 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
 

Програмою передбачені основні напрями діяльності на виконання  

відповідних нормативно-правових актів, стандартів та протоколів 

лікування дітей з цукровим діабетом. Пріоритетними завданнями 

Програми є отримання доступної медичної допомоги, забезпечення хворих 

виробами медичного призначення та діагностики за рахунок коштів 

обласного та  місцевих бюджетів.  

Основні завдання та заходи: 

1.Проведення роз'яснювальної роботи серед населення з підвищення рівня 

обізнаності з питань попередження розвитку цукрового діабету. 

2.Дотримання стандартів і протоколів діагностики та лікування дітей з 

цукровим діабетом. 

3. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет виробами медичного 

призначення: засобами самоконтролю. 



 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Розділ подано у додатку до Програми. 

Основні напрями діяльності Програми.  

1. Профілактика та діагностика лікування дітей, хворих на цукровий 

діабет. 

2. Розширення програми інформування населення з питань профілактики і 

лікування цукрового діабету у дітей у засобах масової інформації, інших 

джерелах інформування.                                                                      

3. Підвищення рівня обізнаності населення.                                       

4. Підвищення кваліфікації медичних працівників з питань профілактики і 

лікування цукрового діабету у дітей.                                                       

Запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет серед 

дітей, його ускладнень.                                                                                       

5.  Забезпечення раннього виявлення пацієнтів та поетапності їх 

обстеження і лікування на різних рівнях надання медичної допомоги. 

6. Забезпечення виробами медичного призначення.                                         

7. Лікування згідно зі стандартами і протоколами.  

Поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та 

забезпечення доступності медичної допомоги. 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:                                            

1.Поліпшення надання медичної допомоги дітям з цукровим діабетом;                

2. Зменшення кількості госпіталізованих дітей внаслідок тяжких 

гіпоглікемічних станів та з діабетичними кетоацидотичними станами. 

VII. Координація та контроль за виконанням Програми 

          Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія 

сільської ради з питань соціального захисту населення, освіти, культури, 

молоді, фізкультури і спорту.                                                                    

Звітність про хід виконання Програми надається сільській раді.



Додаток до Програми 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми  

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

для дітей «Цукровий діабет» на 2021-2025 роки 

 

№ 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідальний 

виконавець заходу 

програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 

грн, 

Очікуваний 

результат 

усього,  

у т.ч.: 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

 

 Своєчасна 

діагностика 

захворювань та 

поліпшення 

лікування 

хворих 

Забезпеченн

я лікування 

засобами та 

виробами 

медичного 

призначення 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада 

Місцевий 

бюджет  

260,0 40,0 50,0 50,0 60,0 60,0 Зниження 

показників 

захворюваності 

та інвалідності 

             

  Всього:    260,0 40,0 50,0 50,0 60,0 60,0  



ПОРЯДОК 

надання матеріальної допомоги з сільського бюджету, зареєстрованим 

на території Городищенської  сільської ради дітей, з захворюванням 

на цукровий діабет І типу на придбання виробів медичного 

призначення 

Відповідно до Конституції України, керуючись законами України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України з 

метою створення умов для формування і реалізації соціальної політики, 

забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень та 

забезпечення реалізації конституційного права на соціальний захист 

окремих категорій населення, щорічно передбачати у сільському бюджеті 

кошти на надання матеріальної допомоги громадян на підставі рішень 

виконавчого комітету сільської ради та розпоряджень сільського голови. 

В межах коштів, передбачених в сільському бюджеті: 
1.Надавати матеріальну допомогу зареєстрованим на території 

Городищенської сільської ради дітям з захворюванням цукрового діабету І 

типу на придбання виробів медичного призначення (розхідні матеріали до 

систем моніторингу глюкози в крові); 

2.Заяви про надання матеріальної допомоги подаються громадянами 

Городищенському сільському голові. 

До заяви додаються наступні документи: 

- документ, що посвідчує особу заявника; 

- ІПН заявника; 

- свідоцтво про народження дитини; 

- довідка про склад сім’ї; 

- посвідчення особи пільгової категорії для надання матеріальної 

допомоги; 

- актуальну довідку з медичного закладу; 

- товарні чеки; 

- довідка про відкриття рахунку у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

3.На підставі отриманих повних пакетів документів виконком 

сільської ради розглядає заяву і приймає рішення. 

Після прийняття рішення виконкому відповідний структурний відділ 

сільської ради перевіряє наявність асигнувань та готує необхідні 

документи для надання матеріальної допомоги за клопотаннями. 

4.Відповідальність за проведення розрахунків, нарахування податків, 

перерахування коштів на банківські установи, зберігання фінансових 

документів покладається на відповідні структурні відділи сільської ради. 

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на виплату 

грошової допомоги здійснюється відповідно до чинного законодавства.                                       




