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Із великої 
хмари та 
малий дощ
Про незрубані дерева, 
побудову роледрому 
та даремні суперечки

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 34,48 ГРН

«ПриватБанк» 
змінив адресу
Офіс кредитно-фінансової 
установи тепер знаходиться 
на «старому» півколі 
за адресою: м. Красноград,
вул. Полтавська, 84. 

— Ãðàô³ê ðîáîòè ³ ñïåêòð ïîñëóã íå 
çì³íèâñÿ, — ðîçïîâ³â êîðåñïîíäåíòö³ 
âèäàííÿ êåðóþ÷èé Êðàñíîãðàäñüêèì 
â³ää³ëåííÿì ÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» 
Îëåêñàíäð Îñ³ïîâ. — Îáñëóãîâóþòü 
êë³ºíò³â ï’ÿòü ïðàö³âíèê³â. Îêðåìèé 
êë³ºíò-ìåíåäæåð äîïîìàãàº â³äâ³äó-
âà÷àì êîðèñòóâàòèñÿ òåðì³íàëîì ñà-
ìîîáñëóãîâóâàííÿ. Íîâå ïðèì³ùåííÿ 
ïðîñòîðå. Òàêîæ ç òèëüíî¿ ñòîðîíè 
áóä³âë³ âñòàíîâëåíî áàíêîìàò, à ïå-
ðåä âõîäîì º àâòîìîá³ëüíà ïàðêîâêà. 
Òîæ ñòâîðåíî âñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè, àáè 
ÿê ì³ñòÿíè, òàê ³ æèòåë³ ³íøèõ íàñå-
ëåíèõ ïóíêò³â ðàéîíó ïî÷óâàëè ñåáå 
êîìôîðòíî.

Äîäàòêîâ ³  òåðì³íàëè ÀÒ ÊÁ 
«Ïðèâàò Áàíê» òàêîæ óñòàíîâèëè íà 
ì³êðîðàéîí³ 3 ó ìàãàçèí³ «Ìåë³ñ» 
òà â öåíòð³ ì³ñòà — ó ñóïåðìàðêåò³ 
«Ïîñàä».

ÄÂÀÄÖßÒÜ Ø²ÑÒÜ ÏÀÊÅÒ²Â ÏÎÑËÓÃ 
— ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ

Ïðîãðàìà ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é — öå ïå-
ðåë³ê òà îáñÿã ìåäè÷íèõ ïîñëóã ³ ë³ê³â, ÿê³ 
äåðæàâà ãàðàíòóº òà îïëà÷óº íàñåëåííþ 
íà îñíîâ³ ºäèíèõ íàö³îíàëüíèõ òàðèô³â. 
Ó áþäæåò³ íà 2020 ð³ê íà öþ ïðîãðàìó 
çàêëàäåíî 72 ìëðä ãðí, ùî ñêëàäàº 64% 
â³ä áþäæåòó íà âñþ ìåäè÷íó ãàëóçü. 
Çîêðåìà, ïðîãðàìà áóäå ïîêðèâàòè 
ïåðâèííó (19,1 ìëðä ãðí), åêñòðåíó (4,6 
ìëðä ãðí), àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íó òà 
ñòàö³îíàðíó (44,4 ìëðä ãðí), ïàë³àòèâíó 
(0,3 ìëðä ãðí) ìåäè÷í³ äîïîìîãè, ðåàá³-
ë³òàö³þ (0,5 ìëðä ãðí) ³ ïðîºêò «Äîñòóïí³ 
ë³êè» (2,1 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü).

Çàãàëîì íà öåé ð³ê Íàö³îíàëüíà 
ñëóæáà çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè (ÍÑÇÓ) ïåðåä-
áà÷èëà 26 ïàêåò³â ïîñëóã, íàäàííÿ ÿêèõ 
äåðæàâà ô³íàíñóâàòèìå ìåäçàêëàäàì. 
ßê íàãîëîøóþòü â óðÿä³, óñ³ ïîñëóãè ç 
ãàðàíòîâàíîãî ìåäè÷íîãî ïàêåòó áóäóòü 
ïîâí³ñòþ áåçîïëàòíèìè äëÿ âñ³õ óêðà-
¿íö³â áåç âèíÿòê³â. Àäæå öÿ ìåäè÷íà 
äîïîìîãà óæå îïëà÷åíà ç ¿õí³õ ïîäàòê³â.

Ùîäî åêñòðåíî¿ äîïîìîãè, ïèòàííÿ 
ÿêî¿ õâèëþº áàãàòüîõ ëþäåé, òî ¿¿ íà-
äàííÿ íå çàëåæàòèìå â³ä ïðîïèñêè ÷è 
óêëàäåíî¿ äåêëàðàö³¿.
ÀÂÒÎÍÎÌÍ² Ë²ÊÀÐÍ²

Çàïðîâàäæåííÿ Ïðîãðàìè ìåäè÷íèõ 
ãàðàíò³é ïåðåäáà÷àº, ùî ñïåö³àë³çîâàí³ 
ìåäè÷í³ çàêëàäè óêëàäàòèìóòü êîíòðàê-
òè íàïðÿìó ç Íàö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ 

çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè. Òîáòî, ÿê ³ â «ïåð-
âèíö³», òóò áóäå ðåàë³çîâàíèé ïðèíöèï 
«ãðîø³ éäóòü çà ïàö³ºíòîì». Äåðæàâíî¿ 
ñóáâåíö³¿ íà ô³íàíñóâàííÿ «ë³æêî-ì³ñöü» 
çàêëàä³â ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè ç ïåðøîãî êâ³òíÿ íå áóäå.

Ùîá óêëàñòè êîíòðàêò ³ç ÍÑÇÓ, ë³-
êàðí³ ïîâèíí³ áóäóòü â³äïîâ³äàòè íèçö³ 
âèìîã. Çîêðåìà, ìåäçàêëàä ìàº áóòè 
îñíàùåíèé íåîáõ³äíèì îáëàäíàííÿì 
äëÿ ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ ïåâíîãî 
âèäó çàõâîðþâàíü, à òàêîæ çàáåçïå÷åíèé 
ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè. Êð³ì òîãî, òàì 
ïîâèíí³ ïðàöþâàòè ë³êàð³ ³ç â³äïîâ³äíîþ 
êâàë³ô³êàö³ºþ òà ð³âíåì ïðàêòèêè.

Âò³ì, îñíîâíà óìîâà äëÿ êîíòðàêòó 
ç ÍÑÇÓ — àâòîíîì³çàö³ÿ ë³êàðí³, òîáòî 
ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ íà êîìóíàëüíå íåêî-
ìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî (ÊÍÏ). 

Ó íîâ³é ñèñòåì³ º ì³ñöå äëÿ âñ³õ 
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà çàêëàä³â, ÿê³ 
ñïðîìîæí³ íàäàâàòè ÿê³ñíó äîïîìîãó. 
Â óðÿä³ íàãîëîøóþòü, ùî ë³êàðíþ íå 
çàêðèâàòèìóòü, ÿêùî âîíà íå â³äïîâ³äà-
òèìå êðèòåð³ÿì ÍÑÇÓ. Ó òàêîìó ðàç³ ¿¿ 
ìîæå ô³íàíñóâàòè ì³ñöåâà âëàäà. 
ÏÐ²ÎÐÈÒÅÒÈ ÍÀ 2020 Ð²Ê

Öüîãî ðîêó ñåðåä ïð³îðèòåò³â ó ñôåð³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ — ïîáóäîâà íîâèõ 
ïðèéìàëüíèõ â³ää³ëåíü ó ðåã³îíàõ. 

Òàêîæ Íàö³îíàëüíà ñëóæáà çäîðîâ’ÿ 
âèçíà÷èëà ï’ÿòü ïîñëóã, ÿê³ ô³íàíñóâà-
òèìóòüñÿ çà ï³äâèùåíèì òàðèôîì. Öå — 
ë³êóâàííÿ ãîñòðîãî ìîçêîâîãî ³íñóëüòó òà 

ãîñòðîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà, äîïîìîãà ï³ä 
÷àñ ïîëîã³â òà íåîíàòàëüíà äîïîìîãà, à òà-
êîæ åíäîñêîï³÷í³ îáñòåæåííÿ äëÿ ðàííüî¿ 
ä³àãíîñòèêè îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü.

Íàïðàâëåííÿ íà îáñòåæåííÿ, õ³ì³î-
òåðàïåâòè÷íå, ðàä³îëîã³÷íå òà õ³ðóðã³÷íå 
ë³êóâàííÿ ìîæíà îòðèìàòè ó ñâîãî ñ³-
ìåéíîãî ë³êàðÿ àáî ë³êàðÿ-ñïåö³àë³ñòà. 
Óñ³ ö³ ïîñëóãè ñòàíóòü áåçêîøòîâíèìè, à 
ïåðåë³ê çàêëàä³â, ÿê³ ¿õ íàäàþòü, ìîæíà 
áóäå çíàéòè íà ñàéò³ ÍÑÇÓ.

Áåçïëàòíîþ áóäå äîïîìîãà ëþäèí³ ç 
³íñóëüòîì ÷è ³íôàðêòîì. Íå äîâåäåòüñÿ 
ïëàòèòè çà êîìï’þòåðíó òîìîãðàô³þ, 
ÌÐÒ, àíã³îãðàô³þ, åêñòðåí³ ëàáîðàòîðí³ 
äîñë³äæåííÿ. Òàêîæ äåðæàâà ãàðàíòóº 
ïðîâåäåííÿ òðîìáîë³òè÷íî¿ òåðàï³¿ (³í-
ñóëüò), ñòåíòóâàííÿ (³íôàðêò), ö³ëîäîáîâèé 
íàãëÿä çà ïàö³ºíòîì ó ðåàí³ìàö³¿ òà ðåà-
á³ë³òàö³éíó äîïîìîãó ï³ä ÷àñ çàãîñòðåíü.

Îêð³ì òîãî, çà ³íôîðìàö³ºþ Ì³í³ñòåð-
ñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, ïîâí³ñòþ 
áåçêîøòîâíîþ áóäå äîïîìîãà ï³ä ÷àñ 
ïîëîã³â, çîêðåìà êåñàð³â ðîçòèí. Äåðæàâà 
îïëà÷óâàòèìå ëàáîðàòîðí³ òà ³íñòðóìåí-
òàëüí³ äîñë³äæåííÿ, ³íòåíñèâíó òåðàï³þ 
ó ðàç³ óñêëàäíåíü, ðåàí³ìàö³þ òà ñòàá³-
ë³çàö³þ ñòàíó íîâîíàðîäæåíèõ, à òàêîæ 
ï³äòðèìêó ïåðåä÷àñíî íàðîäæåíèõ.

Çà ñëîâàìè åêñïåðò³â, ó ðàç³ óñï³øíî¿ 
ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìà äîçâîëèòü óêðà¿íöÿì 
îòðèìóâàòè ñïðàâä³ áåçêîøòîâí³ òà ïðî-
ôåñ³éí³ ïîñëóãè, ñàìîñò³éíî âèáèðàþ÷è 
çàêëàä äëÿ ë³êóâàííÿ.

Програма 
медичних гарантій. 
Що варто знати
Трансформація системи 
охорони здоров’я 
не зменшує обертів. 
Задля якісної, безпечної 
та професійної медичної 
допомоги держава запускає 
з першого квітня Програму 
медичних гарантій.  
Українцям більше 
не доведеться «дякувати» 
лікарям, оплачуючи 
обстеження та операції 
із власної кишені. Медичні 
послуги будуть гарантовано 
безкоштовними. 
Що входить у перелік 
безплатної медицини і хто 
зможе її отримати, дізнався 
Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Освіті, 
медицині 
та комунальній 
сфері виділено 
додаткові 
кошти

5 с.

6 с.

Сузір’я талантів 
на «Фестивалі 
зірок»
Успішна молодь — 
гарантія майбутнього 
розвитку громади
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