
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

01.10.2014       Ужгород               № 396 
 

 
Про Програму профілактики, діагностики  
та лікування цукрового діабету  у населення  
м.Ужгорода на 2015-2017 роки 
 

 
На виконання Указу Президента України від 21.05.1999 року № 

545/99 “Про Комплексну програму “Цукровий діабет”, доручення 
Президента України від 22.08.2005 №1-1/856 та Кабінету Міністрів України 
від 07.09.2005 №44334/1/1-05, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 
Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою раннього 
виявлення та лікування хворих на цукровий діабет, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити Програму профілактики, діагностики та лікування 
цукрового діабету у населення м.Ужгорода 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, 
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 
        _01.10.14_№ 396 
 

Програма профілактики, діагностики та лікування  
цукрового діабету  у населення м.Ужгорода на 2015-2017 роки 

 
І. Загальна частина 

Програма розроблена на виконання Указу Президента України від 
21.05.1999 №545/99 “Про Комплексну програму “Цукровий діабет”, 
доручення Президента України від 22.08.2005 №1-1/856 та Кабінету 
Міністрів України від 07.09.2005 №44334/1/1-05, керуючись пунктом 22 
частини 1 статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в 
Україні”. 

Програма спрямована на здійснення профілактичних, заходів щодо 
захворюваності населення на цукровий діабет, діагностику та лікування 
хворих на цукровий діабет. 

 
ІІ. Мета і завдання Програми 

Метою Програми є раннє виявлення хворих на цукровий діабет, 
профілактика, лікування та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї 
хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, збереження 
працездатності і збільшення тривалості життя хворих на цукровий діабет. 

 
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 таблетованих цукрознижуючих 
препаратів для дорослого населення, хворих на цукровий діабет, та 
закупівлю витратних матеріалів для дитячих глюкометрів: 

- діаформін 850 мг. №30 - 470 уп. х 23,00 грн. = 10 810,00 грн. 
- діаформін 1000 мг. №60 - 1100 уп. х 51,00 грн. = 56 100, 00 грн. 
- діаглизид MR №60 - 580 уп. х 58,00 грн. = 33640,00 грн. 
- діапирид 4 мг. №30 - 1000 уп. х 88,00 грн. = 88 000,00 грн. 
- діапирид 3 мг. №30 - 650 уп. х 57,00 грн. = 37 050,00 грн. 
- діглизид 80 мг.№60 - 100 уп. х 54,00 грн. = 5 400,00 грн. 
- дуглімакс 2/500 №30 - 300 уп. х 100,00 грн. = 30 000,00 грн. 

Голки для шприц-ручок дитячих №100  - 20 уп. х 250,00 грн. = 5 000,00 грн. 

 



 

Тест-смужки для дитячих глюкометрів №50 - 20 уп. х 250,00 грн. = 5 000,00 
грн. Тест-картриджі для визначення глікозильованого гемоглобіну №10  - 11 
уп. х 803,00 грн. = 8 833,00 грн. 
 Разом: 279 833 грн. 
 Тобто, враховуючи орієнтовні розрахунки потреби, фінансування  
на реалізацію Програми становить: 

 - 2015 році  - 279,8 тис.грн. 
 - 2016 році  - 321,8 тис.грн. 
 - 2017 році – 370,0 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 
своєчасної діагностики та лікування хворих на цукровий діабет.  

 

 
 
 
 


