розпоряд{tЕння

голови вtльшАнськоi рАйонноi дЕр2ltАвноi Ад}tlнIстрАцi
кIровогрАлськоi оБлАстl
xi 187-р
вiд " 16. серпня 20l]poKy
смт Вйьшанка

Про районний план заходiв щодо
забезпечення rромадян, якi страждають
на рiдкiснi (орфаннi) захворювання,
лiкарськими засйmrи та вiдповiдними
харчовими продуктами

На виконанrrя постаItови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 31

березlrя

2015 року Nе 1б0 <Про затвердження Порядку забезпеченrrя громадян, якi
стракдають на рiдкiснi (орфаннi) захворюванIя, лiкарськими засобами та
вiдловiднлми харчовими проJryктаi,tи дJIя слецiального дiстичного
спожикlння>, розпорядження юлови Кiровог;вдськоi обласноI державноi
адмiнiстрацii вiд 23 червня 2015 року М 24l-p <Про обласний пл l заходiв
щодо забезпечення громадяя. якi сцвждають ва рiдкiснi (орфаннi)
захворювання, лiкарськими засобами та вiдповiдtrими харчовими продуктами)):

l.

Затвердити районний п;rан заходiв щодо забезпечення громадян, якi
стражддоть на рiдкiснi (орфаннi) захворювапня, лiкарськими засобаI\-ли та
вiдповiдними харчовими прод/ктами для слецiа-ltьноm дiсгичного споживаннrl
(далi - ГIлан) (додасгься).
2. Щентра.льяiй райоrтнiй лiкарнi та KolvrJлallbнolrтJ/ пiдприемству <Щентр
первинноТ медико-санiтарноi допомоги>) iнформувати першоп) засч/пника
голови районпоi державпоi адмiнiстрацit та гоцrвати iнформацiТ департrrме}rry
охорони здоров'я общержадмiнiстрацii про виконання flлану щоквартаJrу до
01 .rисла мiсяця насryпного за звiтнкм перiодом.

3.

Коrггроль за виконанЕям даноrо розпоряджеяня покJlасти на першого
зirступника юлови районноi державЕоi адr.riнiстрацii Нестерова С.А.

Першшй засцlпшпк rоловtr
районноi де}яввноi адмiяiсграцii

с.пЕстЕров

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови
Вiлъшанськоi районноi

лержавноТ алмiнiстрацii
16 серпня 2017 }',l! 187-р

рАйоt*ild)i tUIАн зАходв

щодо забезпеченrrя громадян, якi страхдають на рiдкiспi (орфаннi)
захворювання, лiкарькими засобmли та вiдповiдними харчовими
прод},ктами шrя спецiального дiстич ного споживання

1. Забезпечити безпербiйне

i

безоплатне лiкування громадян, якi
страждають на рiдкiснi (орфаннi) за<ворювirннJr, лiкарськими засобами та
вiдповiдними харчовими продуктirluи дтя спецiального дiетичного споживанЕя,
що зац/пов},ються за раý/нок коштЬ мiсцевих бюджетiв, а також irrrrло<
джерелJ не забороЕенях чиIlЕим законодавством, у тому числi гlтr,rанiтарноТ
допомоти за мiсцем проживання або стацiонарного лiкуванняКошуttальне пiдприсмство <d{еrгтр первишrоi
медпсо-санiтарноi допомогD), цеЕтраJIьIIа
районна лiкарtrя

Протяюм року

2,

Забезпечити передбаченrrя видаткiв пiд час пл:lнування прогнозовalних
показникiв йсцевих бюдкетiв на вiдповiдний piK для здiйснення лiкування
громадян, якi страждають на рiдкiснi (орфанпi) змворювання, лiкарськими
засобами та вiдповiдними харчовl,tмл продуктами для спецiального дiстrгчrого
споживання.
Комунальне лiлприсмство <l_|еrггр первшшlоi
медико-санiтарЕоi допомоги>), цеЕтр{шьна
районна лiкарвя. фiнансове управлiшrя
райдержадriнiсграчii
Щороку у жоrпri-листопадi

3. Утворити у заклад.rх охорош.r здоров'я району KoMicii для прийняття
рiшення тцю необхiднiсть забезпечення, продовжеЕЕя або припинення
забезпечення грмадян, якi страждають на рiдкiснi (орфаннi) захворюмння,
лiкарськшли засобами та вiдповiдпими харчовими про4,.tсгами для спецiального
дiетrгшого спо)l<иванЕя, що зацrпов)/ються за рм).нок коштiв мiсцевих
бюджетiв, атакож iншlл< джерел, не заборояених чинним зilконодавством,
у тому числi ц,ъ.rанiтарноi допомоги.
KoMyHa:rbHe пiлтlриемство <d{еlrTp первиrrноi

медико-сапiтарпоi допомопDr, цеrfl раJrьна
райошrа лiкарrя
До 0l вересня 2015 року

z

4. Пй час формування мiсцевих бюдхетiв

передбачатп видатки на
фiнансування заходiв щодо забезпечення громадян, якi с,тражлають на рiдкiснi
(орфаннi) захворюванпя, лiкарськими засобами та вiдповiдними харчовими
прод,ктirми для спецiальною дiстичноm споживання з урац,ъffIням
фiнансових можlпrвостей бюджетiв.
Комунальне лi.лприсмсгво (dleнrp лервинноi
мемко-сшriтарноi допомоги>! цецтральна
районна лiкарня. фiнансове управлiнttя

райлерждr"i"i*urr'Щороку у лисгопадi

