
 
 
 
 
Про хід виконання доручення голови 
обласної державної адміністрації від 
27.04.2017 № 32-5/2017-д щодо реаліза-
ції Урядової програми “Доступні ліки” 
та стан функціонування аптечної ме-
режі в області 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, заслухавши інформацію з цього питання (додається): 

1. Визнати стан реалізації Урядової програми “Доступні ліки” в області 
(далі – Урядова програма) таким, що вимагає активізації та особистого 
контролю керівників місцевих органів влади. 

2. Звернути увагу голів: 

2.1. Віньковецької, Волочиської, Городоцької, Летичівської райдержадміні-
страцій та Меджибізького селищного голови на недостатню роботу щодо 
контролю за ефективним витрачанням коштів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань. 

2.2. Волочиської, Городоцької, Деражнянської, Ізяславської, Кам’янець-По-
дільської, Шепетівської, Ярмолинецької райдержадміністрацій та Старосиняв-
ського селищного голови на недостатню роботу щодо сприяння розширенню 
мережі аптечних закладів, зокрема у сільській місцевості, та їх залучення до 
реалізації Урядової програми. 

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам та головам, обраних об’єднаними територіальними 
громадами: 

3.1. Розглянути на засіданнях колегій райдержадміністрацій та виконав-
чих комітетів міських (міст обласного значення) рад, інших органів місцевої 
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влади питання щодо реалізації Урядової програми на підпорядкованих тери-
торіях. 

3.2. Посилити особистий контроль за реалізацією програми та повнотою 
освоєння коштів цільової медичної субвенції. 

3.3. Проаналізувати мережу аптечних закладів та їх участь у реалізації 
Урядової програми, сприяти розширенню мережі комунальних аптечних за-
кладів, пунктів тощо, особливо у сільській місцевості. 

4. Рекомендувати Державній службі з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками в області посилити контроль за наявністю та асортиментом 
лікарських засобів в аптечних закладах області та їх участі в Урядовій 
програмі. 

5. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації продовжити 
щотижневий моніторинг виконання Урядової програми в області та поінфор-
мувати обласну державну адміністрацію про виконання цього розпорядження 
до 15 грудня 2017 року. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


