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УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22700 м. Іллінці, вул. Соборна, 18   Тел.   2 – 30 - 05, факс  2-15-64
                                 E-mail: illinec_rda@ukr.net	                	                ===================================================================================
    29.01.2016                       2-запит
_____________________№_______________   
                   
 На № _________________ від______________  

 
      Таїсії Гайді
       На інформаційний запит до райдержадміністрації щодо надання пільг на безплатне одержання ліків учасникам бойових дій з числа учасників АТО інформуємо наступне.
         Відповідно до затверджених кошторисів установ галузі  «Охорона здоров’я» на 2016 рік на медикаменти та перев’язувальні матеріали передбачено 375,0 тис.грн. З них: Іллінецькій центральній районній лікарні- 265,0 тис.грн, комунальному закладу «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Іллінецької районної ради - 110,0 тис.грн.
         За учасниками АТО закріплені медичні працівники первинної медичної допомоги відповідно до територіального принципу та заключених договорів між жителями району та сімейними лікарями, при цьому дотримувався  принцип вільного вибору лікаря. Також медичну допомогу учасники АТО отримують на вторинному та третинному рівнях в залежності від потреби. 
         Відповідно до бюджетних призначень в бюджеті Іллінецького КЗ «Центр первинної медико –санітарної допомоги» закладені кошти на безоплатне одержання ліків пільговими категоріями населення, до яких відносяться учасники АТО.
Для пільгового відпустку медикаментів за рецептами лікарів ветеранам війни у 2016 році медичною субвенцією місцевим бюджетам передбачено 13,5 тис.грн., зокрема учасникам АТО – 6,0 тис.грн.
Крім цього, інформуємо, що рішенням  Іллінецької районної ради затверджено «Районну  комплексну  цільову програму підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на  2016-2017 роки».
       Програма направлена на  підвищення рівня соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції.             
       Інформаційний запит розглянуто  начальником фінансового управління райдержадміністрації Тарасовою В.П., начальником управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Бурдельною Л.П., головним лікарем  Іллінецької центральної  районної лікарні          Насушним В.О. та головним лікарем Іллінецького комунального закладу «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Іллінецької районної ради Атаманюком О.Є.

Перший заступник голови
    райдержадміністрації                                                            В Любаревич


                   		

