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хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території 

Кушугумської селищної ради та отримують програмний гемодіаліз 

на 2021 рік 
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території Кушугумської селищної ради та отримують програмний 
гемодіаліз на 2021 рік 
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1. ПАСПОРТ 

Програми відшкодування вартості проїзду хворим з хронічною 

нирковою недостатністю, які проживають на території Кушугумської 

селищної ради та отримують програмний гемодіаліз на 2021 рік 

 (далі - Програма) 

 

1 Розробник Програми Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету Кушугумської селищної 

ради Запорізького району 

Запорізької області 

 Нормативні документи, на 

підставі яких розроблена 

Програма 

пп. ґ) п. 3 ч. 1 ст. 91 

Бюджетного кодексу України, 

п.22 ч. 1 ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

2 Відповідальний виконавець 

Програми 

Кушугумська селищна рада 

3 Учасники Програми Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету Кушугумської селищ0но 

ради 

Відділ бухгалтерського обліку та 

звітності апарату виконавчого 

комітету Кушугумської селищної 

ради 

 

 

4 Термін реалізації Програми 2021 рік 

5 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Місцевий бюджет 

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 

43056 грн. 

7 Основні джерела фінансування 

Програми 

Місцевий бюджет 
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2. Вступ. Загальні положення. 

З кожним роком зростає кількість хворих нефрологічного профілю. 

Переважно це люди молодого віку (до 30 років і навіть підлітковий вік). 

Гломерулонефрит і інші нефрити мають агресивний прогресуючий перебіг, 

який через 2-3 роки дає нефросклероз із нирковою недостатністю. Це приводить 

хворих до інвалідності. Такі хворі потребують гемодіалізу для підготовки до 

пересадки донорської нирки. Після пересадки хворі потребують 

спеціалізованого лікування. 

В області, на базі КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької 

обласної ради функціонує обласний центр програмного гемодіалізу для надання 

спеціалізованої медичної допомоги хворим області. 

На даний час на території Кушугумської територіальної громади 

налічується 7 хворих з хронічною нирковою недостатністю, що отримують 

курси програмного гемодіалізу. 

Всі вони отримують пенсію по інвалідності, але це не забезпечує в повній 

мірі їх матеріальні потреби. 

3. Мета Програми. 

Метою розробки цієї Програми є забезпечення реалізації життєвої 

необхідності отримання хворими з хронічною нирковою недостатністю курсів 

програмного гемодіалізу на базі КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» 

Запорізької обласної ради. 

 

4. Основні завдання Програми. 

Основними завданнями Програми є фінансова підтримка хворих з 

хронічною нирковою недостатністю, що отримують курси програмного 

гемодіалізу. 

 

5. Організація виконання Програми. 

Відшкодування за проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю 

надається за місцем проживання (на території Кушугумської теріторіальної  

громади) на підставі особистої заяви, поданої до відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради. Одержувачі відшкодування за проїзд зобов'язані повідомляти 

відділ соціального захисту населення апарату виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради про зміну всіх обставин, що впливають на 

виплату допомоги. 

Для отримання відшкодування за проїзд громадяни до заяви додають: 

ксерокопію паспорта (1, 2 та 11 сторінки); ксерокопію довідки про присвоєння 

реєстраційного номера облікової картки платника податків; копія довідки 

МСЕК про встановлення групи інвалідності (з пред’явленням оригіналу); 

медичну довідку про отримання програмного гемодіалізу; довідку, що 

підтверджує місце проживання; номер особового рахунку в установах банку для 

зарахування коштів на ці рахунки. 
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6. Фінансування заходів для виконання Програми. 

Кушугумська селищна рада Запорізького району Запорізької області 

відшкодовує вартість проїзду шляхом призначення допомоги на поточний рік з місяця 

звернення (якщо протягом місяця подані всі необхідні документи) в розрахунку на 

місяць та виплачує щоквартально згідно додатку, до Програми. Відділ відділу 

бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради готує виплатні документи до 5 числа місяця до установ банку та 

здійснює розрахунки з громадянами. 

Нарахування компенсації проводиться незалежно від факту перебування хворих 

на стаціонарному лікуванні, від фактичного проходження ними програмного 

гемодіалізу та фактичного проїзду від населеного пункту, в якому проживає хворий, 

до населеного пункту, в якому він отримує програмний гемодіаліз. Середня вартість 

проїзду може змінюватись в залежності від довжини маршруту. 

В розрахунок компенсації входить: середня вартість проїзду автомобільним 

транспортом та транспортом загального користування по маршруту по маршруту 

сел.Кушугум - м.Запоріжжя (КНП «ЗОКЛ» ЗОР) та в зворотньому напрямку, 

сел.Балабине - м.Запоріжжя (КНП «ЗОКЛ» ЗОР) та в зворотньому напрямку 

(відповідно до довідки КНП «Кушугумський центр ПМСД» одна хвора не може 

самостійно ходити та потребує доїзду на автотранспорті). 

Маршрут № 1 

Відстань автошляхами від смт. Кушугум до м. Запоріжжя (КНП «ЗОКЛ» 

ЗОР) та в зворотньому напрямку становить 28 км., витрати палива (з розрахунку 

л/100км) становлять 2,8 л, вартість палива (А-95) становить 30,00 грн.,              отже 

вартість проїзду в день (2,8*30,00 грн. = 84,00 грн.) становить 84,00 грн., за місяць 

84*13= 1092,00 грн., за квартал 1092,00*3=3276,00 грн., за рік 3276,00*4=13104,00 

грн. 

Відстань автошляхами від смт. Балабине до м. Запоріжжя (КНП «ЗОКЛ» 

ЗОР) та в зворотньому напрямку становить 16 км., витрати палива (з розрахунку 

л/100км) становлять 1,6 л, вартість палива (А-95) становить 30,00 грн.,              отже 

вартість проїзду в день (1,6*30,00 грн. = 48,00 грн.) становить 48 грн., за місяць 

48*13= 624,00 грн., за квартал 624,00*3=1872,00 грн., за рік 1872,00*4=7488,00 грн. 

(згідно з додатком 1). 

Маршрут № 2 

Вартість поїздки громадським транспортом від смт. Кушугум до                  м. 

Запоріжжя (КНП «ЗОКЛ» ЗОР) та в зворотньому напрямку становить 

20,00*2=40,00 грн., за місяць 40,00*13= 520,00 грн., за квартал 520,00*3=1560,00 

грн., за рік 1560,00*4=6240,00 грн. (згідно з додатком 2). 

Вартість поїздки громадським транспортом від смт. Балабине до                           

м. Запоріжжя (КНП «ЗОКЛ» ЗОР) та в зворотньому напрямку становить 

18,00*2=36,00 грн., за місяць 36,00*13= 468,00 грн., за квартал 468,00*3=1404,00 

грн., за рік 1404,00*4=5616,00 грн. (згідно з додатком 2). 
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7. Очікувані результати. 

Виконання Програми дасть змогу надати додаткові соціальні гарантії 

хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують курси програмного 

гемодіалізу. 

 

8. Контроль за виконанням Програми. 

Організація виконання Програми покладається на відділ  соціального 

захисту населення апарату виконавчого комітету Кушугумської селищної ради.  

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань охорони 

здоров’я, освіти, фізичного виховання, культури та соціальної політики 

Кушугумської селищної ради. 

 

9. Термін дії Програми 

 Програма діє протягом 2021 року. 

 
 

 

Секретар ради      В.С.Кривенко 
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Додаток 1 

до Програми відшкодування вартості 

проїзду хворим з хронічною 

нирковою недостатністю, які 

проживають на території 

Кушугумської селищної ради та 

отримують програмний гемодіаліз на 

2021 рік 

 

 

 

Розрахунок 
вартості проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю від місця 

проживання до КНП «ЗОКЛ» ЗОР на 2021 рік 

 

№ 

п/ 

п 

ПІБ, 
адреса проживання 

Розмір 

допомоги на 

місяць 

2021 р. 
грн 

Розмір допомоги 

на квартал 

2021 р. грн 

Розмір 

допомоги на 

2021 р. 

грн 

1 Коваленко 

Світлана Іванівна 

смт. Балабине 624 1872 7488 

 Всього: 624 1872 7488 

 

 

 
Секретар ради В.С. Кривенко 
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Додаток 2 

до Програми відшкодування вартості 

проїзду хворим з хронічною 

нирковою недостатністю, які 

проживають на території 

Кушугумської селищної ради та 

отримують програмний гемодіаліз на 

2021 рік 

 

 

 

Розрахунок 
вартості проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю від місця 

проживання до КНП «ЗОКЛ» ЗОР на 2021 рік 

 

№ 

п/ 

п 

ПІБ, 

адреса проживання 

Розмір 

допомоги на 

місяць 

2021 р. 
грн 

Розмір допомоги 

на квартал 

2021 р. грн 

Розмір 

допомоги на 

2021 р. 

грн 

1 Корж Валентин 
Васильович 
смт. Кушугум 520 1560 6240 

2 Корж Світлана 
Аврамівна 
смт. Кушугум 520 1560 6240 

3 Мельник Роман 

Сергійович 

смт. Балабине 468 1404 5616 

4 Петренко 

Людмила 

Олександрівна 

смт. Балабине 

468 1404 5616 

5 Стаднік Юрій 

Олександрович 

смт. Кушугум 520 1560 6240 
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6 Шатова Яніна 

Миколаївна 

смт. Балабине 468 1404 5616 

 Всього: 2964 8892 35568 

 
 

 

 

Секретар ради В.С. Кривенко 
 


