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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07.08.13       Ужгород               № 275 
 
 
 
 
Про Програму „Первинна спеціалізація  
лікарів з фаху загальна практика –  
сімейна медицина на 2014-2016 роки” 

 
 
 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000р. 

№989 „Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему 
охорони здоров'я”, з метою підготовки кадрового потенціалу лікарів загальної 
практики-сімейної медицини, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Схвалити Програму „Первинна спеціалізація лікарів з фаху загальна 
практика - сімейна медицина на 2014-2016 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. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Белякова Ю.В. 

 
 
 
 
 

Міський голова         В. Погорелов 
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Програма  
„Первинна спеціалізація лікарів з фаху 

загальна практика - сімейна медицина на 2014-2016 роки” 
 

І. Загальна частина. 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000р. 

№989 „Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему 
охорони здоров'я” необхідно забезпечити формування кадрового потенціалу 
закладів загальної практики-сімейної медицини м.Ужгорода. 

Сімейний лікар – це спеціаліст високої кваліфікації, який має вищу 
медичну освіту, пройшов відповідну підготовку та отримав сертифікат лікаря 
загальної практики (сімейного лікаря), забезпечує надання медико-санітарної 
допомоги всім членам сім'ї незалежно від статі і віку при найбільш поширених 
захворюваннях і надзвичайних станах, інтегруючи при цьому різні види 
спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, здійснює великий обсяг 
профілактичної і диспансерної роботи, спрямованої на збереження і зміцнення 
здоров'я своїх пацієнтів. 

Підготовка сімейних лікарів планується здійснюватись шляхом первинної 
спеціалізації з фаху загальна практика – сімейна медицина лікарів міських 
закладів охорони здоров'я на базі факультету післядипломної освіти 
Ужгородського національного університету на контрактній основі на підставі 
договорів між закладами охорони здоров'я м.Ужгорода та Ужгородським 
національним університетом.  

 
ІІ. Мета та основні завдання Програми  

Метою програми є збереження і поліпшення стану здоров'я населення 
м.Ужгорода в умовах трансформації соціально-економічних відносин шляхом 
реорганізації існуючої системи охорони здоров'я з пріоритетним розвитком 
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та 
підготовки лікарів з фаху загальна практика – сімейна медицина. 

Основними завданнями Програми є: 
- реалізація державної політики в галузі охорони здоров'я на основі 

пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги; 
- формування та підготовка кадрового потенціалу закладів загальної 

лікарської – сімейної практики шляхом первинної спеціалізації лікарів з 
фаху загальна практика-сімейна медицина; 

 
ІІІ. Фінансове забезпечення 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста в 
межах кошторисних призначень установ охорони здоров'я м.Ужгорода та за 
рахунок доходів з інших джерел, не заборонених законодавством. 
Прогнозований обсяг фінансування на реалізацію Програми складає: 2014 рік -  
18,0 тис.грн., 2015 рік - 19,0 тис.грн. 
2016 рік - 18,0 тис.грн. . 


