
Інформація про стан  виконання 

заходів  Комплексної програми підтримки учасників 

 антитерористичної операції  в східних областях України 

та членів їх сімей на  2017-2019 роки 

 закладами охорони здоров'я комунальної власності міста Кропивницького 

станом на  01  травня  2018 року 

                                                                                                                                           (тис.грн.) 
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1 

Забезпечення продуктами  харчування, 

лікарськими  засобами та виробами медичного 

призначення  учасників бойових дій в АТО та 

членів  їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни 

та членів  їх сімей, а також членів сімей загиблих 

учасників бойових дій в АТО у разі стаціонарного 

лікування 

567,90 168,44 29,7                      

2 

Забезпечення безоплатного відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування учасників бойових дій в АТО та членів  

їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни та  

членів  їх сімей, а також членів сімей загиблих 

учасників бойових дій в АТО незалежно від 

розміру середньомісячного сукупного доходу сім'ї 

 

164,00 

 

70,84 43,2                      

3 

Проведення щорічного медичного обстеження і 

диспансеризації учасників бойових дій в АТО та 

членів їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни 

та  членів їх сімей, а також членів сімей загиблих 

учасників бойових дій в АТО 

79,00 29,16 36,9                      

4 

Забезпечення надання акушерської та 

гінекологічної допомоги учасницям бойових дій в 

АТО,   дружинам учасників бойових дій в АТО, 

осіб з інвалідністю внаслідок війни та дружинам 

загиблих учасників бойових дій в АТО 

194,40 10,37 5,3                      

5 

Забезпечення дітей віком до 3-х років та від 3-х до 

6 років лікарськими засобами  безкоштовно або на 

пільгових умовах у разі амбулаторного лікування 

(батьки, яких є: учасниками  бойових дій в АТО, 

інваліди внаслідок війни та загиблі учасники 

бойових дій  в АТО) 

19,30 4,56 23,6                      

6 

Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням та 

лікуванням стоматологічних захворювань 

учасників бойових дій в АТО та членів їх сімей, 

осіб з інвалідністю внаслідок війни та  членів їх 

сімей, а також членів сімей загиблих учасників 

бойових дій в АТО 

125,80 28,60 22,7                      

  Всього: 1150,40 311,97 27,1                      

Незважаючи, що на виконання зазначеної програми тільки 15 лютого 2018 року було 

виділено кошти у сумі 700,0 тис. грн, медична допомога закладами охорони здоров'я  надавалася  

учасникам АТО та членам їх сімей спочатку року безвідмовно в повному обсязі. 

Крім того, 24 квітня поточного року рішенням Міської ради міста Кропивницького 

виділені додаткові кошти у сумі 450,4 тис. грн. 


