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Програма 

про  відшкодування  витрат за надані послуги з безкоштовного 

зубопротезування для учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників 

АТО  на 2021-2025 роки 

  

1. Загальні положення 
Програма відшкодування витрат за надані пільги з 

безкоштовного  зубопротезування для учасників бойових дій   на 2021-2025 

роки на території Городищенської сільської ради  (далі Програма) розроблена 

відповідно до Конституції України, Законів України: «Про місцеве 

самоврядування в Україні» , «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я»,  «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», 

«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні». 

2.Мета Програми 
Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» держава гарантує усім громадянам їх права у сфері охорони здоров’я 

шляхом фінансування гарантованого обсягу медичних послуг. Однак, на 

сьогодні видатки на медичне обслуговування не дають можливість забезпечити 

потребу громадян в охороні здоров’я у повному обсязі. 

Однією з найбільш актуальних проблем в Україні є стан здоров’я населення, в 

тому числі його складової – стоматологічного здоров’я. 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. 

За статистичними даними спеціалізована амбулаторно – поліклінічна 

стоматологічна допомога є одним із самих масових видів медичного 

обслуговування населення.   

Програма спрямована на реалізацію вимог чинного законодавства щодо 

забезпечення  зубопротезування для учасників бойових дій на території 

Городищенської сільської ради та створення умов для збереження та 

покращення стоматологічного здоров’я пільгових категорій населення. 

3. Механізм реалізції програми 
3.1. Пільгові категорії громадян, мешканці Городищенської сільської ради  

можуть скористатися правом зробити безоплатне зубопротезування (за 

винятком протезування із дорогоцінних металів та прирівняних до них 

матеріалів кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітрит-

титанового покриття, бюгельного протезування, імплантантів). 

 3.1.1. Категорії пільговиків, які мають право на безоплатне зубне протезування 

без визначення розміру середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку 

на одну особу за попередні шість місяців: 

-особа з інвалідністю внаслідок війни, у т.ч. ООС ( АТО) – позачергово; 



-учасник бойових дій , у т.ч. учасники ООС (АТО) – першочергово; 

3.1.2. Категорії пільговиків , які мають право на безоплатне зубне протезування 

за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку 

на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який 

дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України: 

учасників бойових дій,  

інвалідів війни,  

учасників АТО  

3.2. Безоплатні послуги з зубопротезування одному пільговику надаються не 

частіше ніж один раз на 5 років на суму, що не перевищує 2 прожиткових 

мінімуми, встановлених для працездатних осіб на день звернення пільговика. 

Кількість безоплатних послуг із зубопротезування обмежується розміром 

видатків, передбачених на ці потреби у бюджеті Городищенської сільської ради  

на відповідний рік. 

3.3. Виготовлення зубних протезів із золота та інших дорогоцінних матеріалів, 

кераміки, метало-пластмасових протезів, з нітрит-титановим покриттям та 

імплантів, бюгельного протезування не передбачені заходами цієї 

Програми.                                                                                                          

4. Порядок надання послуг та відшкодування коштів за надані послуги 

з безоплатного пільгового зубопротезування. 
4.1. Безкоштовне зубопротезування (за винятком зубопротезування із 

дорогоцінних металів і прирівняних до них матеріалів, кераміки, 

металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітрит-титанового покриття, 

бюгельного протезування, імплантантів) проводиться громадянам, які мають на 

це право відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», Закону України «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закону України 

«Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ 

та їх соціальний захист», наказу Міністерства оборони України від 18 серпня 

2015 року № 414 «Про затвердження інструкції про порядок надання 

стоматологічної допомоги в закладах охорони здоров’я та медичних 

підрозділах Збройних Сил України»: 

-особа з інвалідністю внаслідок війни, у т.ч. ООС ( АТО) – позачергово; 

-учасник бойових дій  ,у т.ч. учасники ООС (АТО) – першочергово; 

4.2. Відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року № 76-VІІІ «Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих 

актів України» та Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з 

урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 

389,  безкоштовне зубопротезування проводиться залежно від доходів громадян 

та в порядку черговості для таких категорій громадян: 

учасників бойових дій,  

інвалідів війни,  

учасників АТО  

 



4.3. Головним розпорядником коштів з відшкодування витрат за надані послуги 

по безкоштовному зубопротезуванню пільгових категорій громадян є бюджет 

Городищенської сільської ради   

4.4. Для надання послуги з безкоштовного зубопротезування особа пільгової 

категорії, яка  проживає у одному з населених пунктів Городищенської 

сільської ради  звертається із заявою до  Городищенської сільської ради. 

До заяви додаються такі документи: 

-копія паспорта громадянина України; 

-копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків; 

-копія документа, який дає право на пільгове зубопротезування (посвідчення ) ; 

-довідка про доходи за попередні шість місяців перед місяцем звернення 

(подають особи, зазначені в пункті 4.2. цього порядку). 

 Після розгляду поданої заяви та доданих до неї документів, видає заявнику 

направлення на пільгове зубопротезування. 

4.5.  Надання послуги по зубопротезуванню пільгових категорій громадян 

здійснює юридична чи фізична особа, яка відповідно до рішення 

Городищенської сільської ради  виконує функції з надання стоматологічної 

допомоги мешканцям Городищенської сільської ради ( далі - Надавач послуги). 

Надання послуг по пільговому зубопротезуванню проводиться згідно 

черговості, яка ведеться відділом соціального захисту населення, у справах 

дітей та сім’ї Городищенської сільської ради відповідно до чинного 

законодавства. Послуга з безкоштовного зубопротезування пільговику 

надається на підставі направлення відділом соціального захисту населення, у 

справах дітей та сім’ї Городищенської сільської ради, яке підтверджує право на 

пільгове зубопротезування. 

 4.6. Відшкодування витрат за надані послуги по безкоштовному 

зубопротезуванню проводяться    на підставі укладеного 

Договору  між  головним розпорядником коштів та Надавачем послуги. 

 4.7. Надавач послуги щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, 

подає до відділу соціального захисту населення, у справах дітей та сім’ї 

Городищенської сільської ради  акти виконаних робіт із зазначенням прізвища, 

ім’я, по батькові громадянина, його статусу, переліку виконаних робіт і суми, 

що підлягає  відшкодуванню. 

 4.8 Відділ соціального захисту населення, у справах дітей та сім’ї 

Городищенської сільської ради щомісяця звіряє інформацію, яка надходить від 

Надавача послуги, та у разі виявлення розбіжностей не проводить розрахунків, 

що стосуються виявлених розбіжностей, до уточнення  інформації. 

 4.9.  Відділ соціального захисту населення, у справах дітей та сім’ї 

Городищенської сільської ради з дотриманням вимог Законів України «Про 

інформацію» і «Про захист персональних даних» має право: 

– отримувати від пільгових категорій населення документи, що підтверджують 

їх право на пільги; 

–   проводити перевірку достовірності поданих документів; 

–   використовувати інформацію з інших баз даних щодо  персоніфікованого 

обліку осіб, які мають право на пільги. 



 4.10.  Відшкодування витрат на безкоштовне зубопротезування пільгових 

категорій громадян, мешканців Городищенської сільської ради  здійснюється в 

межах кошторисних призначень на відповідний рік. 

 4.11. Контроль за належністю особи до пільгової категорії громадян та 

дотримання черговості в частині пільгового зубопротезування здійснює відділ 

соціального захисту населення, у  справах     дітей, та сім’ї Городищенської 

сільської ради    

4.12.  Відповідальність за недостовірність даних в актах виконаних робіт та 

документах, що подаються управлінню, якість надання послуг по 

зубопротезуванню а також  порушення  черговості проведення пільгового 

зубопротезування,  несе    Надавач послуги. 

 5.Організаційно-фінансове забезпечення для реалізації Програми 

Організація виконання Програми покладається відділу соціального захисту 

населення, у  справах     дітей, та сімї Городищенської сільської ради    

Головним розпорядником бюджетних коштів на реалізацію Програми 

є  Городищенська сільська рада. 

Фінансування  Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету 

Городищенської сільської ради  в межах обсягів, затверджених рішенням 

Городищенської сільської ради  на відповідний рік. 

 відділу соціального захисту населення, у  справах     дітей, та сімї 

Городищенської сільської ради    щомісяця,  готує інформацію  про фактично 

нараховані суми та акти звіряння розрахунків з Надавачем послуги та подає 

заявку фінансовому відділу Городищенської сільської ради щодо фінансування 

видатків з сільського бюджету на  заходи Програми. 

6. Терміни дії Програми  
Термін  дії Програми : 2021-2025 роки з подальшим продовженням на наступні 

роки за умови передбачення коштів на заходи Програми у бюджеті 

Городищенської сільської ради  на відповідний рік.       

 Результативні показники Програми. 
• Обсяги фінансових ресурсів на заходи Програми. 

• Чисельність громадян мешканців Городищенської сільської ради, які 

звернулися за наданням безкоштовного зубопротезування. 

• Кількість проведених заходів/наданих послуг. 

• Прогнозний розрахунок витрат на обслуговування пільгових категорій 

населення на 2021-2025 роки 

  
Найменування 

показника 
План на 

2021 рік 
План на 

2022 рік 
План на 

2023 рік 
План на 

2024 рік 
План на 

2025 рік 

Загальна кількість 

громадян пільгових 

категорій, які мають 

право пільгового 

зубопротезування , 

чол. 

 

158 

 

158 

 

158 

 

158 

 

158 

Кількість громадян 

пільгової категорії, 

яким буде 

     



проведене зубне 

протезування, чол. 
 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Середня вартість 

протезування 1 

пацієнта,грн. 

 

5000 

 

5000 

 

5000 

 

5000 

 

5000 

Загальна сума, грн 50000 50000 50000 50000 50000 

 

• Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію дій між виконавцями Програми здійснює відділ соціального 
захисту населення у  справах     дітей, та сім’ї Городищенської сільської ради. 

 Контроль за станом реалізації Програми покласти на постійну комісію ради з 

питань соціального захисту  освіти, науки, культури, молоді та спорту. 

 




