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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       

 
Про Програму внутрішнього  
епідеміологічного контролю 
закладів бюджетної сфери 
м.Ужгорода на 2015-2017 роки 

 
Відповідно до ст.21 Закону України „Про захист населення від 

інфекційних хвороб”, постанов Кабінету Міністрів України від 27.01.1993 
№64 „Про заходи щодо виконання Закону України „Про охорону праці”, від 
23.05.2001 №559 „Про затвердження переліку професій, виробництв та 
організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичними 
медичними оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих 
медичних книжок”, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму внутрішнього епідеміологічного контролю 
закладів бюджетної сфери м.Ужгорода на 2015-2017 роки згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) при формуванні бюджету 
міста на наступні роки передбачати кошти для виконання Програми в межах 
наявних фінансових ресурсів. 

3. Головним розпорядником Програми визначити відділ охорони 
здоров'я Ужгородської міської ради. 

4. Виконавцем Програми визначити центральну міську клінічну 
лікарню (Курах І.І.).  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Фленько В.Ю. 

 
 
Секретар ради         В. Щадей 
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Додаток             
до рішення _______ сесії міської 

ради ______ скликання      
________№_________  

 
Програма внутрішнього епідеміологічного контролю закладів 

бюджетної сфери м.Ужгорода на 2015-2017 роки 
 

І. Загальна частина. 
Програма розроблена відповідно до ст.21 Закону України „Про захист 

населення від інфекційних хвороб”, постанов Кабінету міністрів України від 
27.01.1993 №64 „Про заходи щодо виконання Закону України „Про охорону 
праці”, від 23.05.2001 №559 „Про затвердження переліку професій, 
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 
профілактичними медичними оглядам, порядку проведення цих оглядів та 
видачі особистих медичних книжок”, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”.  

На виконання даних нормативних документів, з метою профілактики 
поширення інфекційних хвороб серед населення міста проводиться 
бактеріологічна лабораторна діагностика за направленнями лікарів, 
профілактичні медичні огляди особам, професійна чи інша діяльність яких 
пов’язана з обслуговуванням населення. Особи, які не пройшли 
обов'язковий медичний огляд, не допускаються до роботи. 

Згідно постанови Кабінету міністрів України від 23.05.2001 №559, 
витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням 
обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та 
організацій, проводяться за рахунок коштів, передбачених кошторисом на 
утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я.  

В м.Ужгороді медичний огляд працівників міських бюджетних 
закладів освіти (вчителі та вихователі), культури, харчоблоків проводить 
міська поліклініка, а проведення бактеріологічного аналізу, який входить до 
складу медичного огляду, здійснює бактеріологічна лабораторія ЦМКЛ (яка 
є єдиною в місті, що обслуговує міські медичні заклади). 

Окрім того, протягом року згідно статистичних даних 
баклабораторією ЦМКЛ за показами та направленнями лікарів (відповідно 
до наказів Міністерства охорони здоров'я України) міського пологового 
будинку, міської дитячої клінічної лікарні, міської поліклініки та 
центральної міської клінічної лікарні проводяться бактеріологічні аналізи в 
середньому за рік 25,3 тис.проб. 

 
ІІ. Мета та основні завдання Програми.  

Метою Програми є забезпечення бактеріологічної лабораторії ЦМКЛ 
необхідними реактивами та поживними середовищами, хімічними 
елементами, сполуками, склом технічним, тарою пластмасовою та іншими 
медичними предметами та продуктами медичного призначення для 
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проведення бактеріологічних досліджень, які здійснюються для закладів 
охорони здоров'я  м. Ужгорода. 

Основним завданням Програми є цілеспрямоване направлення коштів 
з міського бюджету на закупівлю реактивів та поживних середовищ тощо 
для бактеріологічної лабораторії ЦМКЛ на проведення бактеріологічних 
досліджень. 

ІІІ. Фінансове забезпечення. 
 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
міста та за рахунок доходів з інших джерел, не заборонених 
законодавством. Видатки на реалізацію Програми затверджуються щороку в 
межах бюджетних коштів на відповідний період, що доведені граничними 
фінансовими показниками на галузь “Охорона здоров”я”. Перелік медичних 
виробів, препаратів, інших медикаментів тощо не є сталий, він може 
змінюватись в залежності від потреби на проведення профілактичного 
та/або симптоматичного лікування хворих, тощо, а також від  ціни за 1-цю 
товару та/або упаковку мед.виробу, та наявності аналогів тощо.     
 В м.Ужгороді медичний огляд працівників міських бюджетних 
закладів освіти і науки (вчителі та вихователі), культури, харчоблоків 
проводить міська поліклініка, а проведення бактеріологічного аналізу, який 
входить до переліку медичного огляду, здійснює бактеріологічна 
лабораторія ЦМКЛ. Згідно з калькуляцією витрат на проведення 1 
медичного огляду даному контингенту населення при попередньому 
медогляді при першому зверненні (при прийомі на роботу без наявності 
санітарної книжки) необхідно на бактеріологічне лабораторне обстеження 
затратити 151,90 грн. При періодичному медогляді при першому зверненні 
витрати становлять станом на 01.02.2014 для п.1 (працівники громадського 
харчування) – 107,60 грн., для п.5 - інших (вчителі) – 53,40 грн.  
 Протягом року згідно статистичних даних баклабораторією ЦМКЛ за 
показами та направленнями лікарів міського пологового будинку, міської 
дитячої клінічної лікарні, міської поліклініки, міського центру первинної 
медико-санітарної допомоги та центральної міської клінічної лікарні 
(відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України) проводяться 
бактеріологічні аналізи в середньому за рік – 25,3 тис.проб, що в грошовій 
вартості становить близько 106,2 тис.грн. (витрати на реактиви та поживні 
середовища). 
 В цілому, з врахуванням проведення медоглядів працівникам міських 
закладів охорони здоров'я, освіти та культури та аналізів, що проводяться за 
показами лікарів міських закладів охорони здоров'я, необхідно коштів на 
забезпечення реактивами та поживними середовищами бактеріологічну 
лабораторію ЦМКЛ на загальну суму 200,0 тис.грн. 

Закупівлю реактивів, поживних середовищ, хімічних елементів, 
сполук, скла технічного, тари пластмасової та інші медичні предмети та 
продукти медичного призначення для проведення бактеріологічних 
досліджень, здійснює центральна міська клінічна лікарня. 
 Тобто, враховуючи орієнтовні розрахунки потреби, фінансування  
на реалізацію Програми становить: 
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 на 2015 рік 200,0 тис.грн.; 
 на 2016 рік 230,0 тис.грн.; 
 на 2017 рік 264,5 тис.грн. 

 
IV.  Координація та контроль за виконанням Програми. 

  
 Виконавцем Програми є центральна міська клінічна лікарня. 
Контроль за її виконанням здійснює відділ охорони здоров’я. 

 
V.  Організація виконання Програми. 

 Програма передбачає цілеспрямоване направлення коштів з міського 
бюджету на закупівлю реактивів, поживних середовищ, хімічних елементів, 
сполук, скла технічного, тари пластмасової та інших медичних предметів та 
продуктів медичного призначення для бактеріологічної лабораторії ЦМКЛ 
на проведення бактеріологічних досліджень.  

Закупівлю реактивів, поживних середовищ, хімічних елементів, 
сполук, скла технічного, тари пластмасової та інші медичні предмети та 
продукти медичного призначення для проведення бактеріологічних 
досліджень, здійснює центральна міська клінічна лікарня. 

Видатки для виконання Програми проводяться по КФК 081002 „Інші 
заходи по охороні здоров'я” в межах затверджених кошторисних 
призначень в бюджеті міста на відповідні роки. 
 

 
 

 
 
Секретар ради                    В.Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


