
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми соціальної підтримки 

Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, а також членів сімей 

військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) в Афганістані при 

виконанні інтернаціонального обов’язку, у Чернігівській області на 2019-2023 

роки» 

 

Рішенням сьомої сесії обласної ради восьмого скликання від 30 листопада  

2021 року № 5-7/VIII затверджена обласна Програма соціальної підтримки 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, а 

також членів сімей військовослужбовців, загиблих (пропавших безвісти) в 

Афганістані при виконанні інтернаціонального обов’язку, у Чернігівській області на 

2019-2023 роки. 

Заходом 1.5. Програми передбачено надання Захисникам і Захисницям 

України послуг зубопротезування з використанням  дорого вартісних сучасних 

матеріалів і технологій із супроводжуючим лікуванням. Розрахункова сума на одну 

особу становить не більше 15,0 тис. гривень. 

 Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем заходу є 

Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Надавачем медичної 

послуги є КНП «Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка» Чернігівської 

обласної ради. 

Враховуючи події, які відбуваються в Україні, наразі дуже гостро постало 

питання надання Захисникам та Захисницям стоматологічної допомоги, а особливо 

зубопротезування. За інформацією адміністрації КНП «Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка» щомісячно до закладу звертається біля 650 

військовослужбовців, які потребують стоматологічної допомоги, з них 80% - 

зубопротезування. 

Для здійснення оплати КНП «Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка» 

понесених витрат постає необхідність затвердити Порядок, який визначатиме 

механізм відшкодування вартості наданих послуг за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

Відповідно до розробленого Порядку, право на отримання безкоштовного 

зубопротезування із супроводжуючим лікуванням мають Захисники і Захисниці, 

яким установлено один із таких статусів:  

- учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - 

Закон);  

- особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини 

другої статті 7 Закону. 

Для отримання медичної послуги особа звертається до КНП «Чернігівська 

обласна стоматологічна поліклініка». Після проведення медичного огляду та 

визначення потреби у протезуванні особа ставиться на чергу. Реєстрація на 

безкоштовне зубопротезування проводиться за наявності у пацієнта оригіналу 

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або посвідчення учасника бойових 

дій. 

Після отримання медичної послуги, відповідальними працівниками 

стоматологічної поліклініки формується акт наданих медичних послуг із 
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зубопротезування з використанням дороговартісних сучасних матеріалів і 

технологій із супроводжуючим лікуванням який подається до Управління охорони 

здоров'я для здійснення відшкодування понесених витрат. 

З метою пришвидшення процесу відшкодування стоматологічній поліклініці 

понесених витрат, здійснення нею вчасних закупівель необхідних лікарських засобів 

та витратних матеріалів, є потреба у внесенні змін до Програми щодо прийняття 

Порядку, який визначить механізм використання бюджетних коштів обласного 

бюджету, в частині надання послуг зубопротезування Захисникам і Захисницям 

України з використанням дороговартісних  сучасних матеріалів і технологій із 

супроводжуючим лікуванням. 
 

 

Начальник Управління охорони  

здоров'я обласної державної адміністрації     Андрій ЛІННИК 

 

 


