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    • МІСТОБУДІВНИЙ РОЗВИТОК

СХВАЛЕНО ДЕТАЛЬНИЙ 
ПЛАН ЦЕНТРУ МІСТА

На громадських слу-
ханнях хмільничанам  
представлено проект Де-
тального плану території 
центральної частини міста 
Хмільника з визначенням 
центру.

Про цей перспектив-
ний містобудівний доку-
мент розповіли: головний 
архітектор ПП “Крок-Центр” 
Ігор Вензель (розробник 
проекту) та начальник 
управління містобудування 
та архітектури, голов-
ний архітектор міста Ми-
хайло Загниборода.

Проектом Детального 
плану території центральної 
частини міста передбаче-
но безпечний перехід для 
пішоходів під існуючим мо-
стом  із центру до міського 
парку і навпаки з виходом на 
набережну шляхом облаш-
туванням сходових маршів.

П е р е д б а ч а є т ь с я 
територіальне розширен-
ня міського парку імені 
Т.Г.Шевченка до 20 га.

– Територія парку буде 
умовно поділена на зони, 
які відповідно будуть 
формуватися. Це мати-
ме кілька шляхів досту-
пу з боку міських вулиць 
для пішоходів і транс-
порту. Від аркового  мо-
сту до вулиці Літописної 
буде Графська алея,  
вона повинна залиша-
тися тільки пішохідною 
зоною з відповідним 
благоустроєм: мощен-
ням й освітленням. 
Міський парк вимагає 
а д м і н і с т р а т и в н о -
господарської структури 
і відповідно до норматив-

них вимог – забезпечен-
ня автостоянкою для 
його відвідувачів. Це 
передбачає ДПТ за ра-
хунок території колиш-
нього господарства КП 
«Хмільницька ЖЕК», що 

межує з територією пар-
ку, – зауважив під час гро-
мадських слухань архітектор 

міста.
Також передбачається 

завершити житлову гру-
пу на розі проспекту Сво-
боди і вулиці Пушкіна.

Проектом планується 
створення багатоповерхової 
житлової групи із блок-секцій 
із вбудовано-прибудовани-
ми на перших поверхах від 
проспекту Свободи, що ста-
не на рельєфі домінантою 
в забудові центру міста.

За словами головного 
архітектора, передбачається 
завершити формуван-
ня житлової групи трьох-
поверхової забудови зі 
східної сторони. Крім цього, 
на розі вулиць Пушкіна й 

Столярчука передбачається 
розміщення об’єкту готе-
лю точкового характеру, що 
стане завершенням пер-
спективи вулиці Столярчука.

Зосереджена увага і 
на підхід розробника до 
організації забудови цен-
тру міста, значну частину 
території якого займає нині 
критий ринок.  У цьому циклі 
передбачається завершити 
формування об’ємної забу-
дови збоку проспекту Свобо-
ди із  урахуванням пропозицій 
дирекції «Подолпромторг».

Зазначалося і перспек-
тиву надбудови третього по-
верху ЗОШ №2, яка є приле-
глою до проектної території, 
а також добудову кількох 
блоків на базі ДНЗ№1 
для збільшення місткості, 
або ж  нового будівництва 
ДНЗ на 140 місць за ра-
хунок резервної території 
біля зони відпочинку 
поблизу річки П.Буг.

Проектом теж може 
передбачатися за рахунок 
резервної території селищної 

зони прокладка нової 
житлової вулиці і розміщення 
на ній житлової блокованої 
садибної забудови.

Після обговорення та 
врахування  пропозицій 
до містобудівного доку-
мента громада схвалила 
проект «ДПТ центральної 
частини з виділенням 
центру м. Хмільника 
Вінницької області».

Проект «ДПТ центральної 
частини з виділенням цен-
тру м. Хмільника Вінницької 
області» перед затвер-
дженням має розгляну-
ти містобудівна рада при 
головному архітекторові 
Вінницької області.

ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН 
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

    • НА ПЕРСПЕКТИВУ

 Відповідно до розпоряджен-
ня міського голови затвердже-
но План перспективного роз-
витку Хмільницької  міської 
об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2021 роки. 

У документі на трирічну 
перспективу окреслені 
пріоритетні проекти в розрізі 
галузей “Освіта”, “Фізична 
культура і спорт”, “Екологія”, 
“Інфраструктура та житлово-
комунальне господарство”, 
“Архітектура”, “Соціальний за-
хист населення”, що плану-
ються до виконання із зазна-
ченням джерел фінансування.

Зокрема, Планом перспек-
тивного розвитку Хмільницької 
громади на 2019-2021 роки в за-
кладах освіти передбачається 
провести реконструкцію 
будівель із  використанням 
енергозберігаючих технологій, 
капітальний ремонт харчобло-
ку, коридорів та реконструкцію 
внутрішніх вбиралень.

У спортивному секторі 
міста планується будівництво 
спортивного майданчи-
ка зі штучним покриттям.

Екологічними пріоритетами 
визначено очистку від мулових 
наносів  р.Південний Буг у межах 

м.Хмільника та Хмільницького 
району та нове будівництво 
ангару з благоустроєм 
території на полігоні твер-
дих побутових відходів.

Для покращення 
інфраструктури та житлово-
комунального господарства 
планується: капітальний ре-
монт алей в міському парку ім. 
Т.Г.Шевченка,  реконструкція 
міського парку ім. Т.Г.Шевченка з 
його розширенням, будівництво 
другої лінії напірного колектора 
каналізації від каналізаційної 
станції №3 по вул. 1 Травня 
до очисних споруд каналізації 
по вул. Вугринівська (Фрун-
зе), 130, поточний середній 
ремонт автомобільної доро-
ги Т-06-10 “Любар-Хмільник-
Лука Барська-Нова Ушиця” 
у межах м. Хмільника, а та-
кож ремонт доріг, тротуарів, 
водогонів, меморіальних 
місць, будівництво ліній 
зовнішнього освітлення тощо.

Планом також передба-
чено реалізацію проектів у 
селі Соколова. Це, зокрема, 
капітальний ремонт дорож-
нього покриття частини вул. 
Грушевського та розроблення 
Генерального плану території.

    • БЮДЖЕТ УЧАСТІ

Третій рік поспіль 
Хмільницька міська рада  
впроваджує громадський 
проект БЮДЖЕТ УЧАСТІ.

Це інструмент для активних 
громадян, які бажають стати 
учасниками розподілу части-
ни бюджету за умови подання 
проектів та підтримки громади. 

Загальний обсяг видатків на 
проекти - 1 млн.грн.

Проекти подаються за тема-
тикою: безпека та громадський 
порядок; велоінфраструктура; 
дорожнє господарство; засоби 
масової інформації; комуналь-
не господарство; культура та 
туризм; навколишнє середо-

вище; освіта; соціальний за-
хист; спорт; телекомунікації, 
зв’язок та інформаційні 
технології; транспорт.

 Етапи «Бюджету участі»:
2 травня – 3 червня 2019р. – 
початок і завершення внесення 
(подачі) проектів;
4 червня – 15 липня 2019р. – 
початок і завершення обробки 
(оцінки) проектів;
16 липня – 5 серпня 2019р. – 
початок і завершення голосу-
вання;
13 серпня – визначення 
проектів-переможців;

Телефон для довідок: 
2-25-14.

МІЛЬЙОН - ПРОЕКТАМ ГРОМАДИ

Міський організаційний комітет із підготовки і відзначення 
Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці Перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні запрошує хмільничан та го-
стей міста-курорту взяти участь у пам’ятних заходах, що 
відбудуться 9 травня: 

–  о 8.30 год. – покладання квітів до меморіальних місць;
– о 9.30 год. – хода миру та єднання за маршрутом: 

«Адмінприміщення міської ради – Майдан Свободи – площа Пе-
ремоги»;

– о 10.00 год. – загальноміський пам’ятний захід на площі 
Перемоги «СЛАВНА БУДЬ, ПЕРЕМОГА В ВІКАХ!» . 

    • ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
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    • ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

Відбулася 61 сесія 
міської ради 7 скликання, 
яку було проведено під го-
ловуванням міського голо-
ви Сергія Редчика. На по-
чаток пленарного засідання 
зареєстровано 21-го депу-
тата міської ради. Місцеві 
обранці розглянули 95 пла-
нових питань та 13 питань 
порядку денного “Різне”.

Значна частина питань 
порядку денного стосува-
лася звітів про виконання 
міських цільових програм у 
галузях медичного обслуго-
вування, економічного роз-
витку, розвитку культури 
та духовного відродження, 
житлово-комунального го-
сподарства, комунальної 
власності, освіти, сім’ї та 
молоді, соціального захи-
сту населення, цивільного 
захисту та оборонної ро-
боти, містобудування, 
фізичної культури та спорту.

У зв’язку зі змінами зако-
нодавства, а також у зв’язку 
з добровільним приєднанням 
до територіальної громади 
міста Хмільника Соколівської 
сільської ради, депутатсь-
ким корпусом ухвалено ряд 

рішень про затвердження 
положень про діяльність 
відділів та служб міської ради.

Окремим рішенням 
затверджено клопотан-
ня про нагородження по-
чесною відзнакою «За за-
слуги перед Вінничиною» 
Миколи Юрчишина.

Досить довго депу-

тати дискутували під час 
розгляду питання про вне-
сення змін та доповнень 
до міської цільової Програ-
ми регулювання земель-
них відносин та управління 
комунальною власністю, 
однак рішення з цього пи-
тання було відхиленим.

Під час пленарного 

засідання депутатом міської 
ради Русланом Терещуком 
були порушені питання щодо 
необхідності додаткового 
облаштування приміщення 
для гімнастичного залу у 
ЗОШ № 4 та  про покращен-
ня стану вбиралень у дитя-
чих садочках і школах міста.

Майже чотири десятки 
питань порядку денного сто-
сувалися врегулювання зе-
мельних відносин. Лише два 
проекти рішень цього блоку 
не були підтримані депута-
тами, а саме «Про розгляд 
заяви Юхниці А.Є. щодо на-
дання дозволу на виготов-
лення документації із земле-
устрою на земельну ділянку у 
м. Хмільнику по вул. Леніна, 
5 «Б» (станом на сьогодні 
проспект Свободи – парк ім. 
Т.Г. Шевченка)» та про «Про 

передачу в постійне користу-
вання Головному управлінню 
Національної Поліції у 
Вінницькій області земельної 
ділянки по вул. Виноградна».

Депутатом міської ради 
Юрієм Прокоповичем  по-
рушене питання «Про за-
твердження параметрів пра-
ва реалізації інвестиційного 
проекту для реставрації 
та використання пам’ятки 
архітектури національного 

значення Палацу графа 
Ксідо», будівля якого потребує 
ремонту. Споруда Пала-
цу є історично-культурною 
пам’яткою нашого міста, 
цікавинкою для туристів, а 
також невід’ємною частиною 

творення історії нашого краю. 
Питання капітального ремон-
ту стояло досить гостро, адже 
будівля потребує величез-
них матеріальних інвестицій. 
Депутати обговорили проект 
рішення та із врахуванням 
пропозицій ухвалили його. 

Також на сесії ухвалено 

рішення, яким затвердже-
но Положення про Бюджет 
участі у Хмільницькій ОТГ,  
параметри Бюджету участі 
на 2020 рік  та прогнозні по-
казники обсягів бюджету 
участі та 2021-2022 роки.

ВІДБУЛАСЯ 61 СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
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• СТАТУС ДЕПУТАТА

№ 
з\п

Прізвише, ім’я, по батькові 
депутата

кількість пропущених 
пленарних засідань

№ 
з/п

Прізвише, ім’я, по 
батькові депутата

кількість пропущених 
пленарних засідань

1 Афанасенко О. І. 0 18. Матяш В. М. 1
2. Бабій О.О. 10 19. Мироненко О. В. 2
3. Бялківський О.В 8 20. Михальнюк В. С. 0
4. Ваховський С.В. 0 21. Монастирська А.С. 6
5. Гончаренко О. О. 9 22. Мороз А.А. 15
6. Грушко В.  В. 3 23. Околодько О. П. 15
7. Гуцалюк О. М. 2 24. Подольський Л. І. 3
8. Долін О. Ю. 11 25. Поліщук О. В. 12
9. Дроненко В. В. 9 26. Прокопович Ю. І. 1
10. Іваниця В. І. 1 27. Рябоконь Ю. Л. 2
11. Квік І. Р. 8 28. Терещук Р. В. 6
12. Кондратовець Ю.Г. 3 29. Тихонов В. В 2
13. Копиця В. Г. 6 30. Ткач О. С. 2
14. Корнієнко В.В. 10 31. Цюрпіта О. М. 4
15. Крепкий П. В. 0 32. Шаталова Л. Ю. 6
16. Кубряк О. В.  2 33. Шевченко Ю. П. 10
17. Кулак Т. О.  3 34. Шинькович І. В. 15

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ВІДВІДУВАННЯ ДЕПУТАТАМИ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 
ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ У І КВАРТАЛІ 2019 РОКУ 

* у I кварталі 2019 року відбулось 2 сесії (3 пленарних засідань) міської ради 7 скликання
№ 
з\п

Прізвише, ім’я, по батькові 
депутата

кількість пропущених 
пленарних засідань

№ 
з/п

Прізвише, ім’я, по батькові 
депутата

кількість пропущених 
пленарних засідань

1. Афанасенко О. І. 0 18. Матяш В. М. 0
2. Бабій О.О. 2 19. Мироненко О. В. 0
3. Бялківський О.В. 2 20. Михальнюк В. С. 0
4. Ваховський С.В. 0 21. Монастирська А. С. 2
5. Гончаренко О. О. 2 22. Мороз А. А. 3
6. Грушко В.  В. 0 23. Околодько О. П. 2
7. Гуцалюк О. М. 0 24. Подольський Л. І. 0
8. Долін О. Ю. 0 25. Поліщук О. В. 3
9. Дроненко В. В. 1 26. Прокопович Ю. І. 0
10. Іваниця В. І. 0 27. Рябоконь Ю. Л. 1
11. Квік І. Р. 1 28. Терещук Р. В. 0
12. Кондратовець Ю.Г. 1 29. Тихонов В. В. 0
13. Копиця В. Г. 1 30. Ткач О.С. 0
14. Корнієнко В.В. 3 31. Цюрпіта О. М. 1
15. Крепкий П. В. 0 32. Шаталова Л. Ю. 1
16. Кубряк О. В. 0 33. Шевченко Ю. П. 2
17. Кулак Т. О. 0 34. Шинькович І. В. 3

ДЕПУТАТСЬКИЙ РЕЙТИНГ ВІДВІДУВАНЬ 
ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ 

Відповідно до Закону України 
"Про статус депутатів місцевих 
рад" депутат місцевої ради 
зобов'язаний бути присутнім за 
пленарних засіданнях ради, про 
неможливість бути присутнім 
- повідомляти про це особу,
яка очолює відповідний орган.

За результатами місцевих виборів 
2015 року до Хмільницької міської 
ради 7 скликання повноважно увійшли 
34 депутати від дев'яти суб'єктів ви-
сування: партії Блок Петра Поро-
шенка «Солідарність», політичної 
партії Всеукраїнське об'єднання 
«Батьківщина», політичної партії 

«Нова політика», політичної партії 
Всеукраїнське об'єднання «Свобо-
да», політичної партії Громадський 
рух «Народний контроль», політичної 
партії «Єдиний центр», політичної 
партії «Європейська партія 
України» Аграрної партії України, 
Радикальної партії Олега Ляшка. 

Структурними підрозділами 
міської ради проводиться систем-
ний аналіз присутності депутатів на 
пленарних засіданнях міської ради. 
Пропонуємо хмільничанам ознайо-
митися із результатами цього рейтин-
гу за 2018 рік та 1 квартал 2019 року. 

Отже, у представництві більшої 
половини місцевих обранців домінує 
особиста відповідальність, що 
підтверджується очевидними по-
казниками їхньої безпосередньої 
участі у пленарних засіданнях.

Втім, за наведеними резуль-

татами доводиться констатува-
ти про те, що окремі депутати з 
невідомих причин не відвідують 
пленарні засідання ради, не беруть 
відповідальної участі у засіданні 
постійних депутатських комісій.

Звертаємо увагу депутатів: якщо 

депутат пропускає більше полови-
ни пленарних засідань сесії, це є 
підставою для його відкликання.

Міська рада має всі 
підстави зробити такий непо-
пулярний крок, адже тенденція 
відвідувань бажає бути кращою.

Сподіваємося на відповідальність 
депутатського корпусу у дотриманні 
повноважень, основними серед яких 
є  представництво своїх виборців 
і територіальної громади в цілому 
на пленарних засіданнях ради.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ВІДВІДУВАННЯ ДЕПУТАТАМИ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 
ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ У 2018 РОЦІ 

* у 2018 році відбулось 12 сесій (16 пленарних засідань) міської ради 7 скликання
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Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської ради 

АКТУАЛЬНО
    • МЕДИЧНА РЕФОРМА
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ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!

Свої дні народження святкують:
 
 ТКАЧ Олександр Сергійович (01.05)
 провідний спеціаліст відділу цивільного захисту,  
 оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними 
 органами міської ради
 МЕЛЬНИК Тетяна Володимирівна (01.05)
 заступник начальника відділу бухгалтерського  
 обліку та звітності - заступник головного 
 бухгалтера упраління праці та соціального захисту  
 населення міської ради 
 МИХАЛЬНЮК Віктор Степанович (01.05)
 депутат міської ради 7 скликання
 ПАЧЕВСЬКИЙ Віталій Григорович (02.05) 
 начальник відділу з питань фізичної культури та  
 спорту міської ради
 ФЕДОРОВ Ігор Олександрович (03.05)
 головний спеціаліст з автоматичної обробки 
 інформації сектору опрацювання заяв та 
 документів і прийняття рішень відділу адресних 
 соціальних допомог та компенсацій управління 
 праці та соціального захисту населення 
 міської ради 
 ГРУШКО Василь Васильович (04.05)
 депутат міської ради 7 скликання
 ЛЕВЧУК Світлана Олегівна (05.05)
 спеціаліст 2 категорії відділу інформаційної 
 діяльності та комунікацій із громадськістю 
 міської ради
 ЛІТВИНЮК Алла Олександрівна (11.05)
 провідний спеціаліст відділу персоніфікованого 
 обліку пільгових категорій громадян управління 
 праці та соціального захисту населення 
 міської ради
 ВОНСОВИЧ Оксана Леонідівна (12.05)
 головний спеціаліст з мобілізаційної роботи відділу 
 цивільного захисту, оборонної роботи  та взаємодії з 
 правоохоронними органами міської ради 
 ПРОКОПОВИЧ Юрій Іванович (15.05)
 депутат міської ради 7 скликання 
 БОРОДІЙ Ірина Володимирівна (16.05)
 завідувач сектором прийняття заяв та документів 
 відділу адресних соціальних допомог та 
 компенсацій управління праці та соціального
 захисту населення міської ради 
 ГРУШЕЦЬКИЙ Володимир Григорович (18.05)
 сторож-двірник загального відділу міської ради
 ТЕНДЕРИС Артур Романович (24.05)
 провідний спеціаліст відділу ведення Державного  
 реєстру виборців міської ради
 НАДКЕРНИЧНИЙ Михайло Станіславович (28.05)
 головний спеціаліст відділу у справах сім’ї та  
 молоді міської ради 
 БУГАЄВА Оксана Петрівна (31.05)
 начальник відділу прогнозування та залучення  
 інвестицій управління економічного розвитку та 
 євроінтеграції міської ради
 

 

В умовах реформи 
медичної галузі у грома-
дян виникає чимало запи-
тань на кшталт того чи буде 
лікар їздити на виклики до-
дому, до кого звертатися, 
якщо захворіли в іншому 
місті, що робити, якщо ваш 
лікар пішов у відпустку, 
на лікарняний чи змінив 
місце роботи. Міністерство 
охорони здоров’я України 
надає відповіді із цих 
актуальних питань. 
Пропонуємо хмільничанам 
ознайомитися із ними.

ЧИ ЗАЛИШАТЬСЯ ВИ-
КЛИКИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 
ДОДОМУ

Так, виклик додому 
сімейного лікаря, терапевта та 
педіатра входить до переліку 
послуг, які надаються на 
первинній ланці. Кожен лікар 
зможе виїжджати до своїх 
пацієнтів. Щоби вирішити, чи 
потрібно їхати на виклик, лікар 
поспілкується з пацієнтом 
телефоном і вирішить чи 

справді треба їхати, чи до-
статньо буде консультації 
телефоном, чи пацієнт зможе 
сам приїхати до амбулаторії. 
Чи буде лікар виїжджати до-
дому – залежить від стану 
пацієнта, а не від того, як дале-
ко він знаходиться від лікаря.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО МІЙ 
ЛІКАР ЗМІНИВ МІСЦЕ РОБО-
ТИ

Заклад, у якому ви 
підписали декларацію, 
зобов’язаний вас повідомити 
про зміну роботи вашого 
лікаря заздалегідь. Надалі 
ви вирішуєте – чи підписати 
декларацію з іншим лікарем 
у цьому медзакладі, чи про-
довжити обслуговувати-
ся у вашого лікаря, проте 
в іншому місці. Якщо у вас 
будуть проблеми з пошуком 
нового лікаря, зверніться 
до місцевого департамен-
ту/управління охорони 
здоров’я і вам допоможуть.

 ЩО РОБИТИ, ЯКЩО МІЙ 
ЛІКАР ПІШОВ У ВІДПУСТКУ 

АБО НА ЛІКАРНЯНИЙ
У такому разі адміністрація 

медзакладу, в якому працює 
ваш лікар, визначить іншого 
фахівця, який у цей період 
замінятиме вашого лікаря.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО Я 
ПОЇХАВ В ІНШЕ МІСТО І 
ЗАХВОРІВ

Якщо ви поїхали в інше 
місто, і там щось стало-
ся, то працює невідкладна 
допомога. Зверніться до 
найближчого закладу з на-
дання первинної медичної 
допомоги. Підписувати 
декларацію для одноразово-
го звернення потреби немає.

ЯК ЗАПИСАТИСЯ НА 
ПРИЙОМ ДО МОГО ЛІКАРЯ

Записатися до лікаря мож-
на буде особисто, телефо-
ном, електронною поштою чи 
іншими доступними засобами. 
Якщо змінився номер теле-
фону, адреса електронної 
пошти тощо – пацієнти ма-
ють бути поінформовані.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПОЇХАЛИ В 
ІНШЕ МІСТО І ЗАХВОРІЛИ?

Із 1 квітня Урядова 
програма реімбурсації 
“Доступні ліки” змінюється. 
Раніше пацієнт мав отри-
мати паперовий рецепт 
від лікаря і піти в аптеку з 
наліпкою “Доступні ліки” 
там, де виписали рецепт. 
Тепер можна буде отримати 
ліки тільки за електронним 
рецептом у будь-якій аптеці 
в Україні, яка має договір 
із Національною службою 
здоров’я України. Аптеки 
долучаються до програ-
ми за власним бажанням.

Оформлювати рецеп-
ти за програмою лікарі 
будуть в електронній 
системі охорони здоров’я 
за допомогою медичної 
інформаційної системи, яка 
встановлена у медзакладі.

Наразі за електронним 
рецептом відпускатимуться 
препарати за програмою 
«Доступні ліки». Виписа-
ти їх може лікар первинки 
— сімейний лікар, терапевт, 

педіатр для пацієнта, який 
підписав із ним декларацію.

Із переліком ліків, вартість 
яких підлягає відшкодуванню 
можна ознайомитись пере-
глянувши наказ МОЗ України 
від 01.02.2019 № 265 “Про 
внесення змін до Реєстру 
лікарських засобів, вартість 
яких підлягає відшкодуванню 
станом на 21 січня 2019 року”. 

ПОКРОКОВО ЦЕ ВИГЛЯ-
ДАТИМЕ ТАК.

Крок 1. Пацієнт 
записується та приходить на 
прийом до сімейного лікаря, 
терапевта або педіатра, 
з яким у нього підписана 
декларація (Важливо! Пацієнт 
має звернутися саме до свого 
лікаря. Без декларації скори-
статися програмою «Доступні 
ліки» буде неможливо).

Крок 2. Лікар проводить 
прийом і виписує рецепт.

Крок 3. Під час випису-
вання електронного рецеп-
ту лікар разом із пацієнтом 
мають перевірити, чи номер 

мобільного телефону, зазна-
чений в декларації є акту-
альним і належить пацієнту. 
Лікар повинен назвати вам 
код мобільного оператора 
та останні цифри номера.

Крок 4. Після перевірки 
номера телефону лікар 
виписує рецепт в електронній 
системі охорони здоров’я.

Крок 5. На мобільний 
телефон пацієнта приходить 
смс з унікальним номером ре-
цепта та кодом підтвердження 
для отримання ліків в аптеці. 
Зміст СМС: «Ваш рецепт : 
ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. 
Код підтвердження: ХХХХ».

Крок 6. За необхідності 
або на прохання пацієнта 
лікар може роздрукувати 
консультаційний висновок, 
який містить розділ з при-
значеннями, зокрема призна-
ченням ліків. У цьому розділі 
зазначається інформація 
про виписані ліки та но-
мер електронного рецепта.

Крок 7. Пацієнт йде 
удобудь-якої, що бере 
участь у програмі «Доступні 
ліки». Називає працівнику 
аптеки номер рецепта.

Крок 8. Працівник 
пропонує пацієнту лікарські за-
соби, які є в цій аптеці і входять 
у програму «Доступні ліки».

Крок 9. Пацієнт обирає 
один із лікарських засобів і 
називає чотиризначний код 
підтвердження та отримує 
свої ліки. Якщо необхідного 
препарату немає, пацієнт 
може піти до іншої апте-
ки і отримати ліки там.

УРЯДОВА ПРОГРАМА 
«ДОСТУПНІ ЛІКИ» ЗМІНЮЄТЬСЯ

    • ЗАПИТУЄТЕ - ВІДПОВІДАЄМО


