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Рівненська обласна рада

На виконання рішення сесії Рівненської обласної ради від 04 листопада 
2016 року № 321 «Про Програму «Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки», 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації інформує наступне.

З обласного бюджету комунальному закладу «Рівненська обласна дитяча 
лікарня» Рівненської обласної ради в 2016 році було виділено 200,0 тис. гри. на 
придбання ліків та витратних матеріалів для важкохворих дітей, які 
знаходились на стаціонарному лікуванні в онкогематологїчному відділенні.

У Березнівському районі прийнято розпорядження голови 
райдержадміністрації від 01.12.2015 № 355 «Про затвердження заходів щодо 
забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфаннІ) захворювання, 
лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального 
дієтичного споживання, що закуповуються за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством». Впродовж 
2016 року було профінансовано 74,7 тис.грн. для дітей, що страждають на 
муковісцидоз. На завершенння капітального ремонту дитячого відділення 
комунального закладу охорони здоров’я «БерезнІвська центральна районна 
лікарня» у звітному році було витрачено 245,8 тис.грн.

У Володимирецькому районі діти з орфанними захворюваннями 
забезпечувались за рахунок коштів передбачених розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 11.12.2015 № 369 «Про затвердження заходів щодо 
забезпечення громадян, які страждають на рідкісні захворювання, лікарськими 
засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного 
споживання, що закуповуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також 
інших джерел, не заборонених законодавством». Профінансовано 
656,5 тис.грн., з них: 606,9 тис. грн. на спеціальне дієтичне харчування для 
З дітей, хворих на фенілкетонурію та 49,6 тис.грн. для 2 дітей, що страждають 
на муковісцидоз.

В Гощанському районі сума коштів виділених на лікування дітей із 
важкими захворюваннями із загального бюджету в 2016 році становила
115,0 тис. грн.

У 2016 році в Корецькому районі було розроблено програму «Діти 
Кореччини» на 2016-2020 роки», яку схвалено розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 23.11.2016 № 417 та затверджено сесією районної 
ради від 22.12.2016 № 174. На виконання програми у 2016 році з місцевого
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бюджету було профінансовано 17,26 тис.грн. На 2017 рік заплановано 
фінансування на суму 18,0 тис.грн.

За інформацією Здолбунівського районного центру первиної медичної 
допомоги на медикаментозне лікування дітей з муковісцидозом та ювенільним 
ревматоїдним артритом у 2016 році виділено 93,5 тис.грн.

В Радивші і вському районі прийнято розпорядження голови
райдержадміністрації від 30.12.2016 № 253 програму «Діти Радивидівщини на 
2016*2020 роки». Потреба в коштах на фінансування програми в 2016 році 
становила 801,0 тис.грн., профінансовано з місцевого бюджету -  801,0 тис.грн. 
Крім того, на забезпечення хворих на фенілкетонурію та епілепсію дітей 
медикаментами використано коштів на суму 8,8 тис.грн.

За інформацією Млинівського центру первинної медико-санітарної 
допомоги кошти на фінансування заходів програми «Діти Рівненщини» в 2016 
році не виділялися. Проте, на лікування орфанних захворювань у дітей в 
2016 році виділено 42,3 тис.грн. Для надання невідкладної допомоги і лікування 
дітей раннього віку в дитячому відділенні Млинівської центральної районної 
лікарні витрачено 66,5 тис.грн.

В Костопіл ьському районі прийнято розпорядження голови
райдержадміністрації від 28.10.2016 №> 252 «Про районну програму «Діти 
Рівненщини на 2016-2020 роки». На диспансерному обліку у лікаря- 
ендокринолога знаходиться 2 дітей з вродженим гіпотиреозом, які забезпечені 
зам і єною терапією тиреоїдними препаратами. На придбання даних препаратів в 
бюджеті на 2017 рік заплановано 2,4 тис.грн.

В Рокитнівському районі розроблена програма «Діти Рокитнівщини» на 
2016-2020 роки». За кошти районного бюджету в 2016 році використано
90.0 тис.грн. для забезпечення дієтичним харчуванням дітей з фенілкетонурією. 
На забезпечення 3 дітей, хворих на муковісцидоз лікарським засобом «Креон» 
виділено 14,6 тис. грн.

В Дубровицькому районі прийнято розпорядження голови 
райдержадміністрації від 28.10.2016 № 237. За 2016 рік на закупівлю 
спеціальних сумішей для лікувального харчування дітей, хворих на 
фенілкетонурію старше 3-х років було використано 120,4 тис.грн.

Для надання невідкладної медичної допомоги в стаціонарі Дубровицької 
центральної районної лікарні використано 17,0 тис.грн. На 2017 рік 
передбачено на медикаменти для дітей, хворих на вроджений гіпотиреоз -
6.0 тис. грн., дітей, хворих на фенілкетонурію -275 ,0  тис.грн., дітей, хворих на 
ревматоїдний артрит -  12,0 тис.грн. та для слухопротезування дітей -
50.0 тис.грн.

Для забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію спеціальними 
сумішами для лікувального харчування у 2016 році в Зарічненському районі 
виділено коштів на суму 250,3 тис. грн.

В Дубенському районі для забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію 
спеціальними сумішами для лікувального харчування виділено 197,6 тис.грн. та 
для медикаментозного лікування дітей, хворих до 7 років на міковісцидоз -  
53,6 тис.грн. Медичними препаратами діти, хворі на гіпотиреоз за рахунок 
коштів програми забезпечені на суму 7,5 тис.грн.



В Острозькому районі прийнята районна програма «Діти Острожчини» 
(розпорядження голови РДА № 360 від 17.11.2016), яка затверджена сесією 
Острозької районної ради від 23 .1 2.2016 № 161. Впродовж 2016 року центром 
первинної медико-санітарної допомоги на придбання медикаментів дитині, 
хворій на муковісцидоз виділено 24,4 тис.грн.; дитині, хворій на бронхіальну 
астму -  26,2 тис.грн:; динині, хворій хворобою Крона -  14,6 тис.грн: На 
придбання медикаментів дітям, пільгових категорій на стаціонарне лікування в 
дитячому відділенні Острозької центральної районної лікарні виділено 
35,3 тис.грн. На 2017 рік передбачено: 105 тис.грн. на медикаменти для дітей, 
хворих на муковісцидоз, бронхіальну астму та хворобу Крона.

В Сарненському районі прийнята програма «Діти Сарненщини» на 2016- 
2020 роки». На забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію спеціальними 
сумішами для лікуванього харчування виділено 177,7 тис.грн., на забезпечення 
медикаментами дітей, хворих на епілепсію виділено 28,3 тис.грн. на 
протисудомні препарати; для дітей, хворих на муковісцидоз виділено 
173,5 тис.грн. на ферментні препарати. Загалом ця сума становить 379,56 
тис.грн.

Для покращення медичної допомоги дітям м. Рівне впродовж 2016 року 
закуплено за кошти місцевого бюджету 13 одиниць медичного обладнання на 
суму 1 404,6 тис.грн., проведено низку ремонтних робіт в міській дитячій 
лікарні Рівненської міської ради.

Рішення сесії Рівненської обласної ради від 04 листопада 2016 року 
№ 321 «Про Програму «Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки» знаходиться на 
постійному контролі в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації.

Заступник голови адміністрації С. Богатирчук-Кривко
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