
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
 (8-е енарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  

 
_________________                      м. Ужгород                                       

 
 

Про зміни до рішень міської ради  
VI скликання №№ 305, 306, 307, 309,  

310, 1013, 1014, 1016 
 

 
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення ХХ сесії міської 
ради VІ скликання від 03.02.2014 №1189 «Про бюджет міста на 2014 рік»,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Програми імунопрофілактики населення м.Ужгорода 

на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням ХІ сесії міської ради VІ скликання 
від 09.12.2011 №305, виклавши додаток 2 до рішення у новій редакції згідно  з 

додатком 1. 
2. Внести зміни до Програми протидії захворюванню на туберкульоз 

населення м.Ужгорода на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням ХІ сесії 
міської ради VІ скликання від 09.12.2011 №306, виклавши додаток 2 до 
рішення у новій редакції згідно з додатком 2. 

3. Внести зміни до Програми лікування хворих з гострим інфарктом 
міокарда із застосуванням тромболітичної терапії на 2012-2014 роки,  

затвердженої рішенням ХІ сесії міської ради VІ скликання від 09.12.2011 
№309, виклавши додаток 2 до рішення у новій редакції згідно з додатком 3. 

4. Внести зміни до Програми внутрішнього епідеміологічного контролю 
закладів бюджетної сфери м.Ужгорода на 2012-2014 роки, затвердженої 

рішенням ХІ сесії міської ради VІ скликання від 09.12.2011 №310, виклавши 
додаток 2 до рішення у новій редакції згідно з додатком 4. 

5. Внести зміни до Програми «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної 
служби в місті на 2014-2017 роки», затвердженої рішенням ХІХ сесії міської 

ради VІ скликання від 20.09.2013 №1016, виклавши другий абзац Розділу ІІІ у 
наступній редакції: 

«Прогнозований обсяг фінансування в рік на реалізацію Програми на 
2014 рік складає  - 776,06 тис. грн.». 



 

6.  Внести зміни до Програми медичного забезпечення ветеранів та 
інвалідів Великої Вітчизняної війни на 2014-2017 роки, затвердженої 

рішенням ХІХ сесії міської ради VІ скликання від 20.09.2013 №1014, а саме: 
 - другий абзац Розділу ІІІ викласти у наступній редакції: 

«Прогнозований обсяг фінансування в рік на реалізацію Програми за 
рахунок коштів бюджету міста на 2014 рік складає 480,0 тис.грн.»; 
  - другий абзац Розділу V викласти в наступній редакції: 

«Виконавцем Програми є Ужгородська міська поліклініка,  яка здійснює 
відшкодування аптечним закладам вартість лікарських засобів за рецептами, 

виписаних закладами охорони здоров’я міста: Ужгородською міською 
поліклінікою та Ужгородським міським центром первинної медико-санітарної 

допомоги». 
7. Внести зміни до Програми забезпечення пожиттєвої терапії хворих-

інвалідів ендокринологічного профілю на 2014-2017 роки, затвердженої 
рішенням ХІХ сесії міської ради VІ скликання від 20.09.2013 №1013, 

виклавши другий абзац Розділу ІІІ у наступній редакції: 
«Прогнозований обсяг фінансування в рік на реалізацію Програми на 

2014 рік складає 37,0 тис.грн.». 
8. Внести зміни до Програми профілактики, діагностики та лікування 

злоякісних новоутворень у населення м.Ужгорода на 2012-2014 роки, 

затвердженої рішенням ХХІ сесії міської ради VІ скликання від 09.12.20113 
№307, виклавши п’ятий пункт рішення у наступній редакції: 

«Виконавцем Програми в 2014 році визначити Ужгородську міську 
поліклініку, Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги, з 2015 року виконавцем Програми є Ужгородський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги». 

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

 
 

Секретар ради                                 В.Щадей 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА 
до проекту рішення 

«Про зміни до рішень міської ради 
VI скликання №№ 305, 306, 307, 309, 

310, 1013, 1014, 1016». 

 
Програми розроблені відповідно пункту 22 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 Згідно рішення ХХ сесії міської ради VІ скликання від 03.02.2014 №1189 

«Про бюджет міста на 2014 рік» був прийнятий бюджет міста Ужгорода на 
2014 рік. 

 Відповідно додатку 2 даного рішення по галузі «Охорона здоров’я» 
(КВК 080000) були затверджені видатки загального фонду для реалізації 

медичних Програм міста на 2014 рік.  
 Враховуючи вищевикладене, потрібно внести зміни до медичних 

Програм з метою приведення у відповідність затверджених прогнозованих 
обсягів фінансування медичних Програм в 2014 році до видатків 
затвердженого бюджету міста на 2014 рік.  

 
 

     Начальник відділу   ___________     М.Ю.Брецко 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Додаток 1 
 до рішення ______сесії 

міської ради _____ скликання 
    від____________№______ 

 

Потреба в коштах для реалізації заходів  
передбачених Програмою на 2012-2014роки 

                                                                                                                    тис.грн. 

№ Заходи 2012 2013 2014 

1 

Забезпечення епідемічного 
благополуччя населення, 

профілактика інфекційних 
хвороб шляхом 

проведення щеплень від 
сказу та протиправцевих 
щеплень, створення умов 

для зниження рівня 
захворюваності, 

смертності та інвалідності 
від найпоширеніших 

інфекційних хвороб 

40,0 76,7 65,0 

 
 

 
Секретар ради                            В.Щадей 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Додаток 2 
 до рішення _____ сесії 

міської ради _______скликання 
    від____________№______ 

 

Потреба в коштах для реалізації заходів  
передбачених Програмою на 2012-2014роки 

                                                                                                     тис.грн. 

№ Заходи 2012 2013 2014 

1 

Поліпшення епідемічної ситуації з 
туберкульозу в місті, шляхом 

зниження рівня захворюваності та 
смертності, запобігання розвитку 

хіміорезистентного туберкульозу, 
підвищення ефективності 
лікування 

55,0 62,5 55,0 

 
 
 

Секретар ради                                В.Щадей 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Додаток 3 
 до рішення ______ сесії 

міської ради ______ скликання 
    від____________№______ 

 

Потреба в коштах для реалізації заходів  
передбачених Програмою на 2012-2014роки 

                                                                                                                    тис.грн. 

№ Заходи 2012 2013 2014 

1 

Попередження розвитку 
гострого інфаркту 

міокарда та його 
ускладнень, зменшення 

смертності, інвалідності 
від інфаркту міокарда 
поліпшення якості життя 

хворих, стабілізація та 
сповільнення темпів 

розповсюдження 
повторних інфарктів 

міокарду, запобігання 
ускладнень 

атеротромбозу 

45,0 184,9 60,0 

 
 

 
Секретар ради                            В.Щадей 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Додаток 4 
 до рішення ______ сесії 

міської ради ______ скликання 
    від____________№______ 

 

Потреба в коштах для реалізації заходів  
передбачених Програмою на 2012-2014роки 

 тис.грн. 

№ Заходи 2012 2013 2014 

1 

Забезпечення бактеріологічної 
лабораторії реактивами та 

поживними середовищами 
(діагностикум еритроцитарний 

брюшнотифозний, агар-Ендо, агар - 
Мюлера Хімптона) для проведення 
бактеріологічних досліджень, 

проведення обов'язкових медичних 
оглядів   

102,6 200,0 200,0 

 

 
 

Секретар ради                            В.Щадей 
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