
Виконання проекту забезпечення доступності лікарських засобів 
«Доступні ліки » та системи відшкодування вартості препаратів інсуліну по 

К1МП за 2017 рік 
 

      З метою забезпечення запровадження системи відшкодування вартості 
препаратів інсуліну згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 
2016 року №239 ,,Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”, 
розпорядження ЛОДА від 13 липня 2017 №623/0/5-17 ,,Про видатки на охорону 
здоров’я”, рішення виконавчого комітету ЛМР від 19.07.2017 “Про внесення змін до 
міського бюджету м.Львова на 2017 рік”. На виконання  наказу УОЗ ЛМР від 
26.07.2017 №252 “Про запровадження у м.Львові системи відшкодування препаратів 
інсуліну” видано наказ К1МП ,,Про запровадження у Комунальній 1-й міській 
поліклініці системи відшкодування препаратів інсуліну”. Були укладені договори з 
суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі 
ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими 
засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких 
розташовані на території обслуговування Комунальної 1-ї міської поліклініки. 
Лікарем-ендокринологом виписувались рецепти для отримання препаратів інсуліну. 
Всього виписано 539 рецептів, які були отоварені на суму 312569,52 грн., 
затверджено коштів 362190,00грн., що складає 86,2%. 
            
       З  метою забезпечення виконання постанов КМУ від 09.11.2016 №863 ,,Про 
запровадження відшкодування вартості лікарських засобів”, від 17.03.2017 №152 
,,Про забезпечення доступності лікарських засобів”, від 10.03.2017 №181 ,,Про 
затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань” щодо запровадження з  1 квітня 2017року повного або часткового 
відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що 
страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну 
астму, за переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, на 
виконання розпорядження ЛОДА від 05.04.2017 3267/0/5-17 ,,Про реалізацію у 
Львівській області проекту забезпечення доступності лікарських засобів та 
запровадження відшкодування їх вартості”  та ухвали ЛМР від 06.04.2017 №1794 
,,Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2017рік та наказу УОЗ ЛМР від 
10.04.2017 №111 ,,Про реалізацію  у м.Львові проекту забезпечення доступності 
лікарських засобів та запровадження відшкодування їх вартості”   видано наказ 1МП 
від 11.04.2017 № 71-В ,,Про реалізацію у Комунальній 1-й міській поліклініці проекту 
забезпечення доступності лікарських засобів”.   
       Були укладені договори з суб’єктами господарювання, які проводять 
господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності 
з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та 
підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах м.Львова, всього 15 
договорів, задіяно в програмі 157 аптек. За б.р. було виписано лікарями-
спеціалістами 8212 рецептів, з них отоварено 5476 рецептів: ССЗ – 4479 рец. на суму 
126991.69 грн., Бронхіальна астма – 226рец.  на суму 31090.04 грн., Цукровий діабет 
– 771рец. на суму– 37134.86грн., сума отоварених рецептів складає 195216,59 
гривень, відсоток складає 50,3% від суми 388000грн. 
 


