
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

01.10.2014       Ужгород               № 394 
 

 
Про Програму протидії захворюванню  
на туберкульоз в населення м.Ужгорода 
на 2015 – 2017 роки 

 
 
Відповідно до Закону України від 05 липня 2001 №2586-ІІІ “Про 

боротьбу із захворюванням на туберкульоз”, керуючись пунктом 22 частини 1 
статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою 
покращення надання протитуберкульозної допомоги населенню міста, 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Схвалити Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2015 – 
2017 роки  з подальшим затвердженням на сесії міської ради (додається). 

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 та 
міську поліклініку. 

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

 
 

Головуючий на засіданні виконкому, 
керуючий справами виконкому                                            О. Волосянський 

 
 
 

         
     
 
           

 



Додаток 
        до рішення виконкому 
        _____________№_____ 

   
 

Програма протидії захворюванню на туберкульоз  
в населення м.Ужгорода на 2015-2017 роки 

 
І. Загальна частина 

Програма розроблена на виконання Закону України від 05 липня 2001 № 
2586-ІІІ “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”, керуючись пунктом 
22 частини 1 статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в 
Україні”, з метою покращення надання протитуберкульозної допомоги 
населенню міста. 

 
ІІ. Мета і завдання Програми 

Метою програми є поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу в 
місті шляхом зниження рівня захворюваності та смертності, запобігання 
розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності 
лікування. 

 
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 засобах на виконання 
Програми включає в себе: 

1.Флюорографічні плівки та хімічні реагенти, а саме: 
 - плівка флюорографічна 110 х 30,5 - 5шт. х 588,00 грн. = 2 940,00 грн. 
 - плівка флюорографічна 70 х 30,5 - 3 шт. х 405,00 грн. = 1215,00 грн. 
 - плівка рентгенологічна 30 х 40 - 15 шт. х 900,00 грн. = 13 500,0 грн. 
 - проявник 37 шт. х 170,00 грн. = 6289,00 грн. 
 - фіксаж 38 шт. х 170,00 грн.= 6460,00 грн. 
2. Препарати для симптоматичного лікування на загальну суму – 

24 596,00 грн. 
Разом: 55,0 тис.грн. 

  Тобто, враховуючи орієнтовні розрахунки потреби, фінансування  на 
реалізацію Програми становить: 

 - 2015 році  - 55,0 тис.грн. 

 



 

 - 2016 році  - 63,3 тис.грн. 
 - 2017 році – 72,7 тис.грн. 
 

ІV. Координація і контроль за виконанням Програми 
Виконавцем Програми є міська поліклініка, міська дитяча клінічна 

лікарня. Контроль за виконанням Програми здійснюється відділом охорони 
здоров’я. 

 
V. Організація виконання Програми 

Програма передбачає цільове спрямування коштів в міську поліклініку 
та міську дитячу клінічну лікарню з метою забезпечення покращення 
епідемічної ситуації з туберкульозу в місті шляхом зниження рівня 
захворюваності та смертності, профілактики та запобігання розвитку 
хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування 
мешканців міста. 

 


