
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ  

 

від 26.09.2019 № 7/69-10 
            м. Покровськ 

 

 

Про внесення  доповнень  до  Програми з 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, безкоштовних стоматологічних 

послуг населенню міст Покровськ,  Родинське, cмт Шевченко та Покровського 

району, створення умов для збереження та покращення стоматологічного 

здоров'я пільгових категорій, на виконання вимог Законів України «Про 

основи законодавства України про охорону здоров'я»,  «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», керуючись статтями 25, 

26,59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити розділ 2 Програми  з стоматологічного обслуговування   

населення міст Покровськ, Родинське , cмт Шевченко та Покровського району 

на 2019 рік, п.3, а саме «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 та членам сімей  загиблих  учасників бойових дій АТО (батькам, 

вдова) , вдовам громадян загиблих від наслідків катастрофи на  ЧАЕС.  » п. 3.3 

, а саме «надання стоматологічних послуг (хірургічних, терапевтичних, 

профілактичних із застосуванням матеріалів вітчизняного виробництва) 

особам, з числа дітей-сиріт та дітей потребуючих батьківського піклування, 

які навчаються на денній формі навчання», п.4,а саме  «Право на отримання 

безкоштовного пільгового зубного протезування мають вдови громадян 

загиблих від наслідків катастрофи на  ЧАЕС» розділ 3 п.5,а саме «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, виняток 

складають інваліди І та ІІ групи та УБД». 

 2. Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів,  

передбачених в міському бюджеті. 

 

 3.   Координацію за виконанням даного рішення покласти на КП 

«Покровська міська стоматологічна поліклініка» Покровської міської ради 

Донецької області  (Хижняк ), контроль – на постійну депутатську комісію з 

питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, надання послуг 

населенню і транспорту (Саркисян). 

 

 

 

В.п.міського голови           І.Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


