УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять перша сесія V скликання
РІШЕННЯ

від 27 серпня 2010 року №1184
м. Ужгород
Про внесення змін до Програми розвитку
нефрологічної і гемодіалізної служб та
імуносупресивної підтримки реципієнтів з
нирковим,
печінковим
та
іншим
трансплантантом на 2006 – 2010 роки (зі
змінами від 29 березня 2005 року, 16 березня
та 16 листопада 2006 року, 23 травня та 4
грудня 2008 року, 7 серпня 2009 року)
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою стовідсоткового забезпечення хворих витратними
матеріалами для проведення перитонеального діалізу обласна рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до Програми розвитку нефрологічної і гемодіалізної служб
та імуносупресивної підтримки реципієнтів з нирковим, печінковим та іншим
трансплантантом на 2006 – 2010 роки (зі змінами від 29 березня 2005 року, 16
березня та 16 листопада 2006 року, 23 травня та 4 грудня 2008 року, 7 серпня
2009 року), виклавши розділ «Фінансове забезпечення заходів Програми» у
новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Качура І.І. та постійну комісію обласної ради
з питань охорони здоров’я (Русин В.І.).

Голова ради

М. Кічковський

У редакції рішення обласної ради
від 27 серпня 2010 року №1184

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ
Забезпечення реалізації заходів Програми щодо створення матеріальнотехнічної бази та придбання розхідних матеріалів для проведення штучного
та перитонеального діалізу здійснюватиметься за рахунок обласного
бюджету. Придбання імуносупресивних препаратів для лікування
реципієнтів ниркових трансплантантів – за рахунок коштів державного
бюджету, обласного, місцевих бюджетів – шляхом укладення відповідних
угод між обласним центром гемодіалізу та головами відповідних
державних адміністрацій і міськвиконкомів, а також зацікавлених
суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських
організацій та інших джерел відповідно до вимог чинного законодавства.
Придбання медичних препаратаів (сондімун – неорал, селлсепт, оцикловір
тощо) для проведення лікування хворих з пересадженою печінкою
здійснюється за рахунок обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших
джерел відповідно до чинного законодавства.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПРИДБАННЯ РОЗХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ
Рік
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Усього :

Орієнтовні витрати (грн)
( грн.)
752
400
1 441 200
2 019 000
2 046 800
2 574 000
8 044 000
10 750 000
27 627 400

