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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.

Впродовж 2020 року з обласного бюджету комунальному закладу 
«Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради було 
передбачено та виділено на реалізацію заходів 2 495,0 тис.грн.

Для Центру муковісцидозу, що функціонує на базі Рівненського 
обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення з 
обласного бюджету було виділено 1 200,0 тис.грн. для стаціонарного лікування 
дітей, хворих на муковісцидоз.

У Костопільському районі в 2020 році з місцевого бюджету для лікування 
дітей виділено 1 371,062 грн., з них 858 007 грн для дітей з муковісцидозом.

Сарненський район впродовж 2020 року профінансував програму «Діти 
Сарненщини» - 715 720 грн, окрім цього на орфанні захворювання було 
виділено -  584 500 грн.

В 2020 р. для м. Рівне з місцевого бюджету для лікування дітей з 
орфанними захворюваннями було передбачено та профінансовано 3 217 908, 32 
грн.

В Здолбунівському районі впродовж 2020 року на безоплатне лікування 
хворій дитині з муковісцидозом із районного бюджету виділено 126 000 грн., 
для хворої дитини на фенілкетонурію - 100 000 грн.

В Рокитнівському районі впродовж 2020 року виділено з місцевого 
бюджету 171 500 тис.грн. для забезпечення дітей лікарськими засобами та 
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання.

Володимирецький район з місцевого бюджету використав 350 411 грн. на 
закупівлю медикаментів для дітей.

В Зарічненському районі на «Д» обліку знаходиться дві дитини з діагнозом: 
фенілкетонурія, для яких на 2020 рік виділено 255 000 грн. із місцевого 
бюджету для закупівлі спецсуміші; одна дитина з діагнозом: бульозний 
епідермоліз, на лікування якої у 2020 році виділено 370 000 грн. з місцевого 
бюджету.

В Дубровицькому районі впродовж 2020 року були забезпечені двоє дітей, 
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В Острозькому районі з місцевого та районного бюджету фінансування не 
надходило впродовж 2020 році.

З районного бюджету в Рівненському районі витрачено 741 305 грн на 
реалізацію програми, з них 89 293 грн для дітей з муковісцидозом, 132 392 грн 
на фенілкетонурію.

В Млинівському районі з місцевого та районного бюджету фінансування не 
надходило впродовж 2020 році у зв’язку з досягненням дітей повноліття.

З урахуванням фінансових можливостей місцевого бюджету Дубенською 
міською радою на забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями 
лікарськими засобами та відповідними продуктами для спеціального дієтичного 
споживання у 2020 році виділено 90 тис.грн. В Дубенському районі 
забезпечення продуктів для спецхарчування дітей хворих на орфанні 
захворювання здійснюється повному обсязі за рахунок програми «Здоров’я 
нації» на суму 109 949 грн.

У Березнівському районі на 2020 рік з місцевого бюджету не було 
передбачено коштів для амбулаторного лікування хворих з орфанними 
захворюваннями,

Рішення сесії Рівненської обласної ради від 04 листопада 2016 року 
№ 321 «Про Програму «Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки» знімається з 
постійного контролю управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації у 
зв’язку із закінченням терміну даної програми і розробленням нової програми, 
яка була схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.12.2020 
№ 789.

Перший заступник голови 
облдержадміністрації Сергій ПОДОЛІН
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