УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХVІІ

сесія

VІІ скликання

від 14.04.2017 р. № 192
Про затвердження Порядку використання коштів районного
бюджету на забезпечення інвалідів та ветеранів війни
безоплатними ліками, лікарськими засобами,
імунобіологічними препаратами та виробами медичного
призначення за рецептами лікарів та першочерговим
безоплатним зубопротезуванням
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши подання районної державної адміністрації та
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та
комунальної власності районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок використання коштів районного бюджету на
забезпечення інвалідів та ветеранів війни безоплатними ліками, лікарськими
засобами, імунобіологічними препаратами та виробами медичного призначення
за рецептами лікарів та першочерговим безоплатним зубопротезуванням
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з соціальних питань, промисловості, будівництва, транспорту та
житлово-комунального господарства.
Голова ради

В.М.Троц
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Додаток
до рішення районної ради
від 14.04.2017 р. № 192
ПОРЯДОК
використання коштів районного бюджету на забезпечення інвалідів та
ветеранів війни безоплатними ліками, лікарськими засобами,
імунобіологічними препаратами та виробами медичного призначення за
рецептами лікарів та першочерговим безоплатним зубопротезуванням
І. Загальні положення
1. Порядок використання коштів районного бюджету на забезпечення
інвалідів та ветеранів війни безоплатними ліками, лікарськими засобами,
імунобіологічними препаратами та виробами медичного призначення за
рецептами лікарів та першочерговим безоплатним зубопротезуванням (далі –
Порядок), розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону
України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», постанови Кабінету
Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 «Про затвердження Порядку
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання
державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з
державного бюджету», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» та Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в України», Районної комплексної Програми соціального захисту
інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств
населення на 2013-2017роки.
2. Порядок визначає механізм використання коштів районного бюджету на
відшкодування витрат аптечними установами на забезпечення інвалідів та
ветеранів війни безоплатними ліками, лікарськими засобами, імунологічними
препаратами та виробами медичного призначення за рецептами лікарів
ІІ. Мета та напрями використання бюджетних коштів
1. Метою використання бюджетних коштів є забезпечення державних
гарантій соціального захисту інвалідів та ветеранів війни, для безоплатного
придбання ліків за рецептами лікарів.
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2. Фінансування видатків відповідно до рішення районної ради про
районний бюджет на відповідний рік здійснюється на забезпечення
безплатними ліками громадян відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в України» за місцем їх реєстрації.
ІІІ. Відповідальні виконавці бюджетної програми
1. Розпорядником коштів районного бюджету на здійснення заходів щодо
відшкодування витрат на медичне обслуговування інвалідів та ветеранів війни
є управління праці та соціального захисту населення Олевської районної
державної адміністрації (далі – розпорядник коштів).
2. Одержувачами цих коштів та надавачами послуг (далі – надавачі
послуг) є аптечна установа, що здійснює відпуск ліків за пільговими рецептами
лікарів.
ІV. Умови надання пільг з безоплатного придбання ліків
1.Кошти, передбачені в районному бюджеті на здійснення заходів щодо
відшкодування витрат на медичне обслуговування інвалідів та ветеранів війни,
перераховуються управлінням фінансів Олевської районної державної
адміністрації головному розпоряднику коштів – управлінню праці та
соціального захисту населення Олевської районної державної адміністрації
відповідно до помісячного розпису, у межах бюджетних призначень,
установлених кошторисом.
2. Кошти, передбачені в районному бюджеті на здійснення заходів щодо
відшкодування витрат на медичне обслуговування інвалідів та ветеранів війни,
спрямовуються на відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням пільгового
медичного забезпечення інвалідів та ветеранів, суб’єктам господарювання
незалежно від організаційно-правової форми і форми власності:
аптечним установам у розмірі фактичної вартості виданих ліків
відповідно до реєстрів рецептів на пільговий відпуск медикаментів;
у разі встановлення контролюючими органами факту незаконного
одержання коштів аптечними установами, надавачі пільг повертають їх
головному розпоряднику коштів у місячний термін.
3. Надавачі послуг з пільгового медичного забезпечення визначаються на
конкурсних засадах.
Районна державна адміністрація з метою визначення аптечних установ,
які здійснюватимуть пільгове медичне забезпечення громадян, на здійснення
заходів щодо відшкодування витрат на медичне обслуговування інвалідів та
ветеранів війни, утворюють комісії, до складу яких входять:
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голова районної державної адміністрації або заступник голови районної
державної адміністрації, (голова комісії);
заступник голови районної ради, (заступник голови комісії);
представники таких підрозділів районної державної адміністрації:
праці та соціального захисту населення;
охорони здоров’я;
управління фінансів.
Склад комісії затверджує голова районної державної адміністрації.
Конкурсна комісія протягом десяти робочих днів після її утворення
розміщує у друкованих засобах масової інформації оголошення із зазначенням
переліку необхідних для участі в конкурсі документів, строків та умов їх
подання.
Установи, що претендують на здійснення пільгового медичного
забезпечення здійснення заходів щодо відшкодування витрат на медичне
обслуговування інвалідів та ветеранів війни, у десятиденний термін з моменту
публікації оголошення подають конкурсній комісії такі документи:
заяву;
копію статуту, засвідчену підписом керівника аптечної установи, що
скріплюється печаткою;
копію ліцензії на медичну практику або на роздрібну торгівлю
лікарськими засобами відповідно;
довідку про банківські реквізити;
фінансовий документ, що підтверджує можливість аптечних установ
здійснювати пільгове медичне забезпечення ветеранів війни та інвалідів за
рахунок власних оборотних коштів з подальшим відшкодуванням видатків
(баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів тощо).
Районна комісія приймає зазначені документи та реєструє їх у міру
надходження в журналі обліку, оформленому в установленому порядку.
При визначенні переможця конкурсу (надавача послуг) конкурсній
комісії необхідно враховувати:
наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні
знання та досвід;
наявність власних оборотних коштів для здійснення пільгового
медичного забезпечення ветеранів війни та інвалідів з подальшим
відшкодуванням видатків.
Результати конкурсного відбору оформлюються протоколом, який
підписує голова та всі члени комісії.
До участі у конкурсі не допускаються установа або заклад, визнані
банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство, або які
перебувають у стадії реорганізації чи ліквідації.
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V. Фінансування та порядок оплати за надані послуги
1. Головний розпорядник коштів, керуючись протоколом засідання з
визначення на конкурсних засадах аптечних закладів на здійснення заходів
щодо відшкодування витрат на медичне обслуговування ветеранів війни та
інвалідів, укладає з переможцями конкурсного відбору (надавачами послуг)
договори:
із аптечними установами – про відшкодування витрат за медикаментозне
забезпечення за пільговими рецептами.
2. Надавачі послуг щомісяця до 5 числа надають управлінню праці та
соціального захисту Олевської районної державної адміністрації за попередній
місяць:
інформацію із зазначенням кількості пільговиків, які звернулися за
ліками, послугами та їх фактичної вартості за відповідними формами;
реєстр рецептів на пільговий відпуск медикаментів у двох примірниках
(один примірник залишається у надавача послуг, другий – в управлінні праці та
соціального захисту населення,) за встановленими формами;
3. Управління праці та соціального захисту населення Олевської районної
державної адміністрації:
здійснює перевірки наданих надавачами послуг первинних документів
(перевірці підлягає наявність у рецептах усіх відомостей, а саме: прізвище,
ім’я, по батькові ветеранів війни та інвалідів, дата народження, місце
реєстрації, серія, номер та дата посвідчення; дата отримання належної пільги);
здійснюють перевірку правильності проведення розрахунку суми реєстру;
у разі невідповідності даних, повертають документи на доопрацювання.
4. Головний розпорядник коштів щомісяця, до 20 числа наступного
періоду, разом із реєстрами рецептів на пільговий відпуск медикаментів надає
реєстри фінансових зобов’язань до органів Державної казначейської служби
України та здійснює реєстрацію фінансових зобов’язань за попередній місяць.
VI. Звітність та контроль
1. Складання та подання фінансової звітності щодо отримання і
використання коштів районного бюджету здійснюється за відповідними
формами та в установленому законодавством порядку.
2. Питання, не передбачені цим Порядком, вирішуються відповідно до
чинного законодавства.

Заступник голови
районної ради

О.С.Ковальчук

