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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07.08.13       Ужгород               № 272 
 
 
 
 
Про Програму медичного забезпечення  
ветеранів та інвалідів Великої 
Вітчизняної війни на  2014 – 2017 роки 

 
Відповідно до пунктів 1, 2 розділу ІІІ статті 12, розділу ІV статті 17 

Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 
пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, з метою цільового спрямування коштів на лікування хворих 
ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них 
категорій, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Схвалити Програму медичного забезпечення ветеранів та інвалідів 
Великої Вітчизняної війни на 2014 - 2017 роки  з подальшим затвердженням 
на сесії міської ради (додається). 

2. Фінансовому управлінню (Харевич П.І.) при формуванні бюджету 
міста на наступні роки передбачати кошти для виконання Програми в межах 
наявних фінансових ресурсів. 

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

4. Виконавцем Програми визначити міську поліклініку.  
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Белякова Ю.В. 
 
 

Міський голова        В. Погорелов 
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Програма медичного забезпечення ветеранів та інвалідів Великої 
Вітчизняної війни на  2011 – 2017 роки 

 

І. Загальна частина. 
Програма розроблена відповідно до пунктів 1, 2 розділу ІІІ статті 12, 

розділу ІV статті 17 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”.   

В місті на сьогоднішній час на обліку знаходяться  2186 ветеранів війни 
і прирівняних до них категорій.  

Ці хворі потребують покращення надання медико-соціальної допомоги, 
яка включає в себе  безоплатне зубопротезування, пільгове медикаментозне 
забезпечення, якісне проведення медичних оглядів з метою ранньої 
діагностики та лікування вікової патології.  

Ця Програма передбачає цільове спрямування коштів на лікування 
ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них 
категорій. 

 

ІІ. Мета і завдання Програми. 
Метою програми є забезпечення життєво необхідної і підтримуючої 

терапії хворим - ветеранам та інвалідам Великої Вітчизняної війни і 
прирівняних до них категорій. 

 

ІІІ. Фінансове забезпечення. 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

міста та за рахунок доходів з інших джерел, не заборонених 
законодавством.  

Прогнозований обсяг фінансування в рік на реалізацію даної 
Програми на 2014 рік складає 500,0 тис.грн.  
 На 2015 рік – 530,0 тис.грн. 

На 2016 рік – 561,8 тис.грн. 
На 2017 рік - 595,5 тис.грн. 

 

ІV. Координація і контроль за виконанням Програми. 
Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється 

відділом охорони здоров’я. 
 

V. Організація виконання Програми. 
Програма передбачає цільове спрямування коштів на забезпечення 

своєчасного лікування хворих ветеранів Великої Вітчизняної війни і 
прирівняних до них категорій. 

Виконавцем Програми є міська поліклініка. 


