
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
07 листопада 2014 року                 м. Ужгород                                 № _1478_                
 

Про Програму імунопрофілактики 
населення м.Ужгорода на 2015 рік 

 
На виконання Загальнодержавної програми імунопрофілактики та 

захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки, затвердженої 
Законом України від 21 жовтня 2009 року № 1658-VI, відповідно до пункту 
22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, з метою попередження розповсюдження захворюваності 
інфекціями, керованими засобами імунопрофілактики,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму імунопрофілактики населення м.Ужгорода на 
2015 рік 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 міську дитячу клінічну лікарню 
(Рошко І.Г.), міський центр первинної медико-санітарної допомоги (Козак 
Т.Ю.), міську поліклініку (Решетар В.В.).  

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

 
 

Секретар ради         В. Щадей 
    
 
 
        

 
 
 

 



Додаток             
до рішення _XXVI_сесії міської 

ради _VI__ скликання      
_07.11.14_№_1478 

 
 
 

Програма імунопрофілактики населення  
м.Ужгорода на  2015 рік 

 

І. Загальна частина. 
Програма розроблена відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання 
Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від 
інфекційних хвороб на 2009-2015 роки, затвердженої Законом України від 21 
жовтня 2009 року № 1658-VI.   

Важливим завданням галузі охорони здоров'я міста є забезпечення 
епідемічного благополуччя населення. Профілактика інфекційних хвороб 
шляхом проведення щеплень є найефективнішим механізмом забезпечення 
охорони здоров'я населення. 

 
 

ІІ. Мета і завдання Програми. 
Мета цієї Програми полягає у забезпеченні епідемічного 

благополуччя населення з інфекційних хвороб, керованих засобами 
специфічної профілактики, створення умов для зниження рівня 
захворюваності, смертності та інвалідності від найпоширеніших 
інфекційних хвороб. 

 

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 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.     

Орієнтовний розрахунок потреби в медичних виробах та засобах, 
тощо на виконання Програми включає в себе: 

1.Щеплення від сказу (курс - 6 доз): 
вакцина антирабічна (доросла), 45 упаковок * 880,40 грн.= 39618,00 грн. 
вакцина антирабічна (дитяча), 12 упаковок * 191,00 грн.= 2292,00 грн. 

    2.Протиправцеві щеплення: 
- анатоксин правцевий 1 мл. 2 дози №10, 21 упаковок * 456,00 грн. = 

9576,00 грн. 

 



 

3. Антивірусні препарати, вітаміни  – 13 514,00 грн. 
Разом: 65,0 тис.грн. 
Тобто, враховуючи орієнтовні розрахунки потреби, фінансування  

на реалізацію Програми на 2015 рік становить 65,0 тис.грн. 
 

ІV. Координація і контроль за виконанням Програми. 
Виконавцями Програми є міська дитяча клінічна лікарня, міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги, міська поліклініка. Контроль 
за виконанням Програми здійснюється відділом охорони здоров’я. 

 

V. Організація виконання Програми. 
 

З метою ефективного забезпечення захисту населення від інфекційних 
хвороб, і ефективного використання вакцин, планомірне постачання 
імунобіологічних препаратів, для проведення імунопрофілактичних щеплень, 
включених до календаря щеплень, здійснюється за рахунок коштів державного 
бюджету, а для проведення щеплень за епідемічними показаннями, вакцини 
закуповуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел 
фінансування міською дитячою клінічною лікарнею, міським центром 
первинної медико-санітарної допомоги, міською поліклінікою. 

 
 
 

 
Секретар ради         В.Щадей 
 

 


