УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від 20.12.2018 № 7/62-10
м. Покровськ

Про затвердження Програми стоматологічного обслуговування населення міст
Покровськ, Родинське cмт Шевченко та Покровського району
на 2019 рік

З метою реалізації положень чинного законодавства щодо забезпечення
доступних кваліфікованих невідкладних та безкоштовних стоматологічних
послуг населенню міст Покровськ, Родинське, cмт Шевченко та Покровського
району, створення умов для збереження та покращення стоматологічного
здоров'я пільгових категорій населення, на виконання вимог Законів України
«Про основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про державні
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», керуючись ст.ст. 25, 59, 73
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Програму стоматологічного обслуговування населення міст
Покровськ, Родинське, cмт Шевченко та Покровського району на 2019 рік,
згідно додатку.
2.Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених в
міському бюджеті.
3.Координацію з виконання даного рішення покласти на КП «Покровська
міська стоматологічна поліклініка» (Хижняк Л.Г.), контроль – на постійну
депутатську комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
надання послуг населенню і транспорту (Саркісян Н.В.).

Міський голова

Р.В.Требушкін

Додаток
до рішення міської ради
від 20.12.2018 № 7/62-10

ПРОГРАМА
стоматологічного обслуговування населення
міст Покровськ, Родинське, cмт Шевченко
та Покровського району на 2019 рік

м. Покровськ
2018

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма стоматологічного обслуговування населення міст Покровськ,
Родинське, cмт Шевченко та Покровського району на 2019 рік (далі Програма),
розроблена на основі Конституції України, Законів України:
“Основи законодавства України про охорону здоров'я” від 19.11.1992р.;
“Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від
05.10.2000р.; “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р.; «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи від 19.12.1991р., “Про статус ветеранів війни та гарантії їх
соціального захисту” від 22.12.1995р., “Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку Україні” від 16.12.1993р., “Про
статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх
соціальний захист” від 01.01.2002р.; "Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні" від 17.04.1991р.; “Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні” від 15.06.2004р.; «Про удосконалення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 16.08.2010 №
682; Розпорядження Президента України «Про додаткові заходи щодо
поліпшення соціального захисту та медичного обслуговування інвалідів» від
03.10.2000р., “Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої
державою безоплатної медичної допомоги від 11.07.2002р. №955, Постанови
КМУ “Про облік внутрішньо переміщених осіб ” від 01.10.2014р. №509.
П. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
1. Мета програми
Однією з найбільш актуальних проблем в Україні є стан здоров’я
населення, в тому числі його складової – стоматологічного. Низький рівень
стоматологічного здоров’я, насамперед дитячого населення та вагітних жінок,
негативно впливає на стан загального здоров’я впродовж усіх періодів життя
людини, спричиняючи соціальні й фінансові проблеми та негативно впливаючи
на рівень соціально-економічного розвитку країни.
За статистичними даними спеціалізована амбулаторно - поліклінічна
стоматологічна допомога є одним із самих масових видів медичного
обслуговування населення. Питома вага стоматологічної захворюваності в
загальній захворюваності населення становить понад 16 відсотків. Кількість
звернень за стоматологічною допомогою займає друге місце після кількості
звернень до лікарів-терапевтів та сімейних лікарів.
Особливе занепокоєння викликає стабільно висока поширеність
захворювань у всі вікові періоди, насамперед значна ураженість твердих тканин
зубів та наявність пародонту у людей похилого віку, вагітних жінок та дітей. За
статистичними даними 76 відсотків населення мають захворювання пародонту,
майже 90 відсотків - карієс зубів. Розповсюдженість карієсу у дітей становить
від 73% до 83% в залежності від віку. Така висока розповсюдженість карієсу та
його ускладнень у населення пов'язана з низьким вмістом фтору у питній воді,

напруженою екологічною та санітарно-епідемічною ситуацією, що склалася в
Україні за останні роки, пов’язаною із забрудненням довкілля, в тому числі і
джерел водопостачання. За даними управління статистики у місті Покровську
Донецької області станом на 1 січня 2019 році очікувана кількість населення м.
Покровськ, м. Родинське , смт Шевченко та Покровського району складе 104748
осіб, з яких 52374 осіб, що становить майже 50 відсотків від загальної кількості,
відноситься до пільгових категорій. Саме серед пільгової категорії населення
спостерігається найбільш високий рівень необхідності протезування чи санації
ротової порожнини.
Економічно доведено, що профілактика захворювань або їх лікування на
ранніх стадіях коштує дешевше, ніж лікування гострих форм хвороби та її
ускладнень. Тому значну частку цієї програми займають профілактичні заходи в
організованих дитячих колективах. У дитячий період розвитку організму
профілактичні заходи набагато ефективніші, оскільки на цьому етапі
відбувається прорізування, зміна і дозрівання емалі молочних та постійних зубів,
формування постійного прикусу. Кожна друга дитина має ваду розвитку
щелепно-лицьової системи і потребує ортодонтичної допомоги, що є
профілактичним заходом у формуванні вторинних зубо -щелепних деформацій
та їх ускладнень. За градацією ВООЗ така захворюваність вважається масовою.
Метою цієї програми є:
реалізація положень чинного законодавства щодо забезпечення
доступних кваліфікованих невідкладних стоматологічних послуг населенню міст
Покровськ, Родинське, cмт Шевченко та Покровського району;

створення умов для збереження та покращення стоматологічного
здоров'я пільгових категорій населення.


забезпечення доступними кваліфікованими невідкладними, лікувально
хірургічними, профілактичними стоматологічними послугами населення міста.


2. Завдання та заходи програми
Надання стоматологічних послуг здійснюється за Локальними
протоколами лікувальної установи, що буде надавати стоматологічні послуги
населенню, які створені згідно Наказів МОЗ України № 751 від 28.09.2012р.
"Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі
стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я
України"; № 752 від 28.09.2012р. "Про порядок контролю якості медичної
допомоги"; № 566 від 23.11.2004р. “Про затвердження Протоколів надання
медичної допомоги”; № 502 від 28.12.2002р. “Про затвердження Тимчасових
нормативів надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах
амбулаторно-поліклінічних закладів”.
Реалізація заходів Програми проводиться за наступними напрямками:
1. Надання невідкладних стоматологічних послуг (екстрена допомога) усім категоріям населення м. Покровськ, м. Родинське, смт Шевченко,

Покровського району, мешканцям інших міст та тимчасово переміщеним особам
при пред'явленні Довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово
окупованої території України та районів проведення операції об'єднаних сил та
громадянам, які перебувають на військовій службі, залучені та беруть участь в
операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
2. Надання профілактичних стоматологічних послуг, а саме:
2.1. Дітям, шляхом:
2.1.1. проведення профілактичних оглядів дітей дошкільного і шкільного віку;
2.1.2. надання лікувально-профілактичних послуг дітям віком від 0 до 18 років;
2.1.3. надання ортодонтичних послуг з виготовлення ортодонтичних апаратів та
протезів дітям, які відносяться до пільгових категорій, а саме:
а) багатодітні сім'ї у яких 3 або більше дітей ;
б) матері одиначки, які виховують одного або більше дітей,
малозабезпечені сім'ї (за наявності довідки з Покровського УСЗН, що
підтверджує цей статус);
в) діти, які проживають з опікунами.
г) діти-інваліди, діти інваліди з дитинства.
д) діти сироти,які проживають в домах сімейного типу.
2.2. Пільговим категоріям населення, що підлягають щорічним
профілактичним оглядам, шляхом огляду та визначення потреби в лікуванні та
протезуванні (за графіком Покровської міської стоматологічної поліклініки).
2.3. Проведення профілактичних оглядів пільговим категоріям населення
при плануванні оперативних втручань.
3. Надання лікувально-хірургічних стоматологічних послуг пільговим
категоріям громадян м. Покровськ, м. Родинське , смт Шевченко, Покровського
району та тимчасово переміщеним особам при пред'явленні Довідки про взяття
на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та
районів проведення операції об'єднаних сил; дітям та підліткам до 18 років;
ветеранам та інвалідам війни; учасникам бойових дій; ветеранам праці;
інвалідам; реабілітованим особам; пенсіонерам після 65 років; громадянам, які
постраждали від наслідків катастрофи на ЧАЕС; громадянам, які перебувають на
військовій службі, залучені та беруть участь в антитерористичній операції на
території Донецької та Луганської областей шляхом:
3.1. надання стоматологічних послуг дітям віком від 0 до 18 років
(хірургічних, терапевтичних, профілактичних із застосуванням матеріалів
вітчизняного виробництва);
3.2. надання терапевтичних, хірургічних та ортопедичних послуг
дорослому населенню (із застосуванням матеріалів вітчизняного виробництва), а
саме:
3.2.1. лікування карієсу та його ускладнень;

3.2.2. лікування захворювань
захворювань пародонту;

слизової

оболонки

порожнини

рота
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3.2.3. надання хірургічних послуг у повному обсязі (за винятком імплантацій);
3.2.4. Ro- діагностика та її аналіз (за винятком КТ та пантомограми);
3.2.5. надання консультативних послуг;
3.2.6. надання фізіотерапевтичних послуг;
3.2.7. відновлення коронок із застосуванням штифта під ортопедичну
конструкцію.
4. При безкоштовному зубному протезуванні пільгових категорій громадян
м. Покровськ, м. Родинське , смт Шевченко та Покровського району
застосовуються׃
а) штамповано - паяні незнімні протези;
б) знімні пластинчасті протези, виготовлені за маловитратними
технологіями;
в) суцільнолиті та пластмасові конструкції протезів за медичними
показаннями.
Виготовлення зубних протезів із золота та інших дорогоцінних матеріалів,
кераміки, метало-пластмасових, з нітріт-титановим покриттям та імплантів
проводиться повністю за рахунок замовника.
За умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в
розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу, відповідно до чинного
законодавства України (соціальна податкова пільга у 2019 році становить
2690,00 грн.).
Позачергове право на отримання безкоштовного зубного протезування
мають:
а) інваліди війни та прирівняні до них особи ;
б) інваліди з числа ліквідаторів аварії та потерпілих від наслідків
катастрофи на ЧАЕС першої категорії (з обласного бюджету фінансування);
в) діти потерпілих від наслідків катастрофи на ЧАЕС .
Першочергове право на отримання безкоштовного пільгового зубного
протезування мають:
а) учасники бойових дій ;
б) колишні в’язні концентраційних таборів;
в) члени сімей загиблих учасників бойових дій АТО;
г) учасники війни.
Право на отримання безкоштовного пільгового зубного протезування
згідно ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» мають:
а) інваліди першої групи ;

б) інваліди другої групи ;
в) діти-інваліди ;
г) інваліди з дитинства.
Право на отримання безкоштовного пільгового зубного протезування
згідно ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні» мають:
а) пенсіонери віком старші за 65 років;
б) ветерани праці.
3. Порядок надання послуг
з безоплатного пільгового протезування
1.
Управління праці і соціального захисту населення Покровської міської
ради Донецької області разом з відповідними службами, що мають відношення
до вирішення даної проблеми, надають інформацію про кількість пільгових
категорій громадян та списки до КП «Покровська міська стоматологічна
поліклініка» ПМР ДО, в якому буде здійснювати зубопротезування.
2.
При зверненні до КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка»
ПМР ДО за отриманням ортопедичної допомоги, особа, яка відноситься до
пільгової категорії, подає реєстратору ортопедичного відділення заяву та
відповідні документи, що підтверджують її пільговий статус.
В залежності від виду пільгової категорії визначається черговість надання
ортопедичної допомоги.
3.
У разі відмови з поважної причини від отримання ортопедичної допомоги
в зазначені строки, термін надання послуг особі, яка зареєстрована в черзі на
пільгове зубопротезування, переноситься до її повторного звернення.
4.
У разі відмови без поважної причини від отримання ортопедичної
допомоги в зазначені строки або не з’явлення в зазначений термін, особа
знімається з черги на пільгове зубопротезування.
5.
Повторне звернення до Покровської міської стоматологічної поліклініки
для взяття на облік може бути здійснено особою пільгової категорії не раніше,
ніж за два роки після закінчення останнього безоплатного зубопротезування.
6.
Максимальна сума, що виділяється на безкоштовне пільгове протезування
однієї особи пільгової категорії при втраті зубів на верхній та нижній щелепах
складає 3825,00 грн. Сума, що перевищує встановлений ліміт з оплати за
отримані ортопедичні послуги сплачується пацієнтом згідно наряду до каси
підприємства.
7.
У зв’язку з тим, що стоматологічне ортопедичне обслуговування за
терміном часу може бути перехідним із одного календарного року на другий,
допускається проведення оплати суми перевищення понад встановленого ліміту,
у перші місяці наступного року за роботи, розпочаті у минулому році і закінчені
у поточному.
ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету в сумі – 5038779,00 гривень, в т.ч. на лікувально-хірургічну і
невідкладну стоматологічну допомогу дорослому та дитячому населенню –
3451404,00 грн., що складає 96,20 грн. у рік на 1 мешканця міста; на безоплатне
зубне протезування пільговим категоріям – 1587375,00 грн.
Використання вказаних коштів буде направлене на забезпечення виконання
основних напрямків даної Програми.
Програма відкрита для внесення змін і може бути уточнена за рахунок
перевиконання дохідної частини бюджету.
Прогнозний розрахунок витрат на обслуговування
пільгових категорій населення
м. Покровськ, м. Родинське , смт Шевченко та Покровського району
на 2019 рік
Найменування послуг
Відвідувань
Сума, грн.
Надання невідкладних
2000
328440
стоматологічних послуг, екстреної
допомоги (хірургічні ,терапевтичні та
дитячі послуги у межах,
встановлених МОЗ України)
Надання стоматологічних послуг
(терапевтичних та хірургічних) в
повному обсязі:
дитячому населенню віком від 0 до 18
2276
875684
років
пільговим категоріям громадян
7632
2017900
Надання дитячому населенню
50
31745
пільгових послуг з виготовлення
ортодонтичних пластин
Надання послуг з Rо діагностики
2880
180835
Надання послуг з фізіотерапії
480
16800
ВСЬОГО
15318
3451404
ЗУБНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ
Найменування
Кількість громадян пільгової категорії, яким
буде проведене зубне протезування, чол.
Середня вартість протезування 1 пацієнта, грн.

План на 2019 рік
415
3825,00

Загальна сума, грн.

1587375

ВСЬОГО

5038779
ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання програми дасть можливість:
- Запобігти в значній мірі тяжких стоматологічних і пов'язаних з ними
соматичних ускладнень у працездатного населення, що не може з різних причин
отримати стоматологічну допомогу у повному обсязі;
- Продовжити комплексну систему профілактики стоматологічних
захворювань населення міста;
- Отримати гарантований Програмою обсяг стоматологічної допомоги в
кількості 15278 відвідувань. Кількість відвідувань може змінюватися в цілому
та варіювати за різними напрямками лікувально-хірургічних послуг в залежності
від фактичної потреби;
- Провести зубне протезування 415 громадянина пільгової категорії
населення.
V. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
1.
КП «Покровська міська стоматологічна поліклініка» ПМР ДО надає
акти виконаних робіт та реєстри статистичної звітності за формами згідно
чинного законодавства до Покровської ЦРЛ, до 15 числа наступного місяця.
2.
Фінансове управління, згідно наданих документів перераховує
кошти на розрахунковий рахунок КП «Покровська міська стоматологічна
поліклініка» Покровської міської ради Донецької області.
VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Звіт про виконання Програми надається міській раді за підсумками року.
Міський голова

Р.В.Требушкін

