
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А
Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Т Р И Д Ц Я Т Ь  П ’ Я Т А  С Е С І Я

 РІШЕННЯ

№ VII/35/9                                                                           від 20.11.2019 року

Про звернення до Кабінету
Міністрів України щодо виділення
коштів з державного бюджету 
для забезпечення препаратами 
інсуліну хворих на цукровий 
діабет в м. Збараж у 2020 році

Розглянувши  численні  скарги  громадян  міста  на  відсутність  коштів  для

забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет в м. Збараж, керуючись

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звернення депутатів Збаразької міської ради до Кабінету Міністрів

України щодо виділення коштів з державного бюджету для забезпечення препаратами

інсуліну хворих на цукровий діабет в м. Збараж у 2020 році (додається).

2. Направити депутатське звернення за належністю для відповідного розгляду.

3.  Опублікувати  дане  рішення  разом  з  додатками  на  офіційному  веб-сайті

Збаразької міської ради.

4.  Контроль за  виконанням даного рішення покласти на  секретаря Збаразької

міської ради.

Міський голова Збараж                                                       Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



ТЕКСТ ЗВЕРНЕННЯ

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про звернення депутатів
Збаразької міської ради до
Кабінету Міністрів України
щодо виділення
коштів з державного бюджету 
для забезпечення препаратами 
інсуліну хворих на цукровий 
діабет в м. Збараж у 2020 році

Ми, депутати Збаразької  міської ради,  висловлюємо глибоке занепокоєння
щодо ситуації, яка складається із забезпеченням хворих на цукровий діабет
препаратами інсуліну відповідно до вимог постанов КМУ від 05.03.2014 №73
“Питання  реалізації  пілотного  проекту  щодо  запровадження  державного
регулювання цін на препарати інсуліну”, від 23.03.2016 №239 “Деякі питання
відшкодування вартості препаратів інсуліну”. 
З  державного  бюджету  виділяються  кошти  місцевим  бюджетам  на
відшкодування  вартості  препаратів  інсуліну  хворим  на  цукровий  діабет.
Щороку видатки  на  забезпечення  хворих на  цукровий діабет  препаратами
інсуліну  зростають  і  виділених  коштів  систематично  не  вистачає  для
забезпечення повної потреби пацієнтів.
В закладах охорони здоров’я м. Збараж на диспансерному обліку перебуває
218 хворих на цукровий діабет, що потребують інсулінотерапії. Очікуваний
дефіцит коштів до кінця 2019 року становить понад 200 тис. грн. (понад 1%
міського бюджету м. Збараж). На даний час у міському бюджеті міста Збараж
відсутні джерела покриття дефіциту коштів на забезпечення відшкодування
вартості препаратів інсуліну до кінця року. 
Через  відсутність  коштів  пацієнти  вимушені  купувати  інсулін  за  власні
кошти,  що призводить  до  створення  соціальної  напруги  та  погіршує  стан
здоров’я інсулінозалежних пацієнтів. 
Враховуючи  необхідність  забезпечення  сталого  лікувального  процесу,
захисту  життя  і  здоров’я  пацієнтів,  які  потребують  інсулінотерапії,
недопущення  соціальної  напруги  в  місті,  Збаразька  міська  рада,
представляючи  інтереси  територіальної  громади  міста,  звертається  з
проханням  виділити  кошти  з  Державного  бюджету  для  забезпечення
препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет у повному обсязі на 2020
рік. 

Звернення  підтримане  на  пленарному  засіданні
тридцять  п’ятої  сесії  Збаразької  міської  ради  VII
скликання 20 листопада 2019 року
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