
 

  

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 
 
_________________    м. Ужгород 

 
Про Програму  
«Репродуктивне здоров’я населення  
м.Ужгород на період до 2020 року» 

 
 

 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», рішення другої сесії обласної 
ради VІІ скликання 22.12.2015 №87 «Про Регіональну програму 
«Репродуктивне здоров’я населення Закарпатської області на період до 2020 
року», з метою підвищення рівня медичної допомоги жінкам репродуктивного 
віку, новонародженим дітям, поліпшення системи організації репродуктивного 
здоров’я населення міста як важливої складової загального здоров’я, що 
впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного 
розвитку міста,  

 
міська рада  ВИРІШИЛА: 

  
1. Затвердити Програму «Репродуктивне здоров’я населення м.Ужгород 

на період до 2020 року» (додається). 
2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) здійснювати фінансування 

Програми в межах коштів, затверджених бюджетом міста на відповідний рік. 
3. Головним розпорядником Програми визначити відділ охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради. 
4. Виконавцем Програми визначити Ужгородський міський пологовий 

будинок (Онопко О.Ю.) та Ужгородську міську дитячу клінічну лікарню 
(Рошко І.Г.). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Білака О. П. 

 
 

 
Міський голова                Б. Андріїв 



 

Додаток 
до рішення ______сесії VІІ скликання 
_______________№_______________ 

 
Програма 

«Ррепродуктивне здоров’я населення м.Ужгород  
на період до 2020 року»  

 
1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми: Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації.  

2. Дата, номер  і назва розпорядчого документа органу виконавчої  влади 
про розроблення Програми: Державна стратегія регіонального розвитку на 
період до 2020 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 6 
серпня 2014 року № 385. 

3. Розробник та головний розпорядник Програми: відділ охорони 
здоров’я Ужгородської міської ради. 

4. Відповідальний виконавець Програми: відділ охорони здоров’я, 
Ужгородський міський пологовий будинок. 

5. Учасники Програми: відділ охорони здоров’я, Ужгородський міський 
пологовий будинок, міська дитяча клінічна лікарня. 

6.  Термін реалізації Програми: 2016 – 2020 роки. 
 

2. Загальні положення 
 

Репродуктивне здоров’я є невід’ємною складовою частиною здоров’я 
нації і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. 

На сучасному етапі гострою проблемою як для Закарпатської області в 
цілому, так і для м.Ужгород є високий рівень невиношування вагітності, рівень 
смертності дітей до року, особливо смертність дітей у перші дні життя. 

Високим є рівень підліткової вагітності та пологів у неповнолітніх. Хоча 
захворюваність вагітних на анемії і є нижчою за середньодержавний показник, 
проте вона залишається стало високою.  

Незважаючи на традиційно нижчий, ніж загалом в Україні, рівень 
онкозахворюваності, сталим є показник захворюваності жінок на рак геніталій 
та наявний  ріст рівня захворюваності на злоякісні новоутворення молочної 
залози.  

Причини цього зумовлені різноманітними як медичними, так і соціально-
економічними чинниками:  

 неналежним соціальним  становищем  громадян; 
          недостатньою поінформованістю населення щодо здорового способу 
життя,  відповідальної статевої поведінки, планування сім'ї, сучасних 
стандартів профілактики, діагностики й лікування хвороб репродуктивної  
системи; 
 недостатнім рівнем устаткування сучасним високотехнологічним 
обладнанням закладів охорони здоров’я, що надають послуги у сфері 



 

репродуктивного здоров’я, та підготовки спеціалістів, а отже – недостатнім 
рівнем   надання медичної допомоги; 

 незадовільним станом здоров’я вагітних жінок, що призводить до 
збільшення  кількості  ускладнень під час пологів, які спричинюють 
виникнення хвороб у новонароджених,  а також впливають на рівень 
захворюваності  дітей віком до 14  років  та на рівень дитячої інвалідності;  
         незадовільним станом здоров’я підлітків, негативний вплив на яке має 
поширення порнографії, пропаганда сексуального насильства, широке  
рекламування шкідливих звичок (тютюнокуріння, вживання алкоголю, 
наркотиків); 

     високим рівнем безпліддя сімей, що можна віднести до репродуктивних 
втрат; 

     поширеною онкогінекологічною патологією репродуктивної системи, що 
є однією з основних причин інвалідності й смертності молодих жінок, які не 
реалізували свою репродуктивну функцію. 

Одним із основних факторів розладу репродуктивного здоров’я населення 
є інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, які в підлітковому та  
дорослому віці нерідко стають причиною безпліддя, невиношування вагітності, 
онкогінекологічної патології, а також внутрішньоутробного інфікування плоду 
з можливими тяжкими наслідками і вадами розвитку. 
   

3. Мета Програми 
 

Мета Програми «Репродуктивне здоров’я населення м.Ужгород на період 
до 2020 року» полягає в поліпшенні  репродуктивного здоров’я населення  як  
важливої  складової  загального здоров’я,  що значно впливає на демографічну 
ситуацію та забезпечення соціально-економічного  розвитку регіону.  

 
4. Основні завдання Програми: 

 
Створення умов безпечного материнства шляхом зниження рівня 

материнської та  малюкової смертності, максимальне забезпечення  
антенатальним доглядом  вагітних, зниження  рівня  захворюваності вагітних, 
роділь та породіль; 

формування  репродуктивного здоров’я у дітей та молоді шляхом 
зниження  рівня запальних захворювань статевих органів та рівня штучного 
переривання вагітності  серед  підлітків 15-17 років; 

удосконалення системи планування сім’ї шляхом підвищення рівня 
використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності, зниження 
рівня штучного переривання вагітності; 
  збереження репродуктивного здоров’я населення шляхом зниження рівня 
захворюваності на рак шийки матки та молочної залози; 

забезпечення ефективного управління виконанням Програми. 
 

5. Фінансове забезпечення 



 

 
Фінансування заходів Програми здійснюється в установленому 

законодавством порядку за рахунок коштів державного, обласного та міського 
бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 1). 

 
6. Очікувані результати 

 
Виконання основних завдань Програми дасть змогу покращити рівень 

надання медичної допомоги матерям і дітям, знизити рівень захворюваності 
вагітних, материнської та малюкової смертності. 
 

7. Заходи Програми «Ррепродуктивне здоров’я населення м.Ужгород на 
період до 2020 року» 

 (додаток 2). 
 

8. Контроль за виконанням заходів Програми  
 

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює Ужгородський 
міський пологовий будинок.  

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ 
охорони здоров’я Ужгородської міської ради.  

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою 
здійснюватиметься у межах компетенції відділу охорони здоров’я Ужгородської 
міської ради. 

Ужгородський міський пологовий будинок та Ужгородська міська дитяча 
клінічна лікарня інформує про хід і результати виконання заходів Програми 
та надає пропозиції з удосконалення програми та реалізації до відділу 
охорони здоров’я щоквартально до 5 числа протягом терміну реалізації 
Програми. 

 
 

Секретар ради         А. Сушко 



                                                                                                                     Додаток 1 
до Програми «Репродуктивне 

 населення м.Ужгород на період до 2020 року» 
 

 
 

Обсяги та джерела фінансування  Програми  
  

 
 
 

Обсяг коштів на  
виконання 
Програми 
(тис. грн) 

Усього 
витрат на 
виконання 
Програми 

2016 2017 2018 2019 2020 

Усього, у тому 
числі        

Міський бюджет  1780,0 290,0 580,0 290,0 330,0 290,0 
Власні 
надходження 
міського 
пологового 
будинку 

1149,0 389,0 190,0 190,0 190,0 190,0 



№ з/п Найменування заходу Відповідальні за виконання
Терміни 
виконання 

(роки)

Обсяг та джерела 
фінансування 

(тис.грн.)
всього

2016 2017 2018 2019 2020

міський бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

УМПБ власні 
надходження

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Безоплатне забезпечення жінок з тяжкими 
захворюваннями, внаслідок яких вагітність та 
пологи загрожують життю контрацептивами та 
здійснення контролю ефективності даного 
заходу

Відділ охорони здоров'я 
Ужгородської міської ради

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Впровадження  розробленої МОЗ України 
системи аудиту з материнської та перинатальної 
смертності в діяльність закладів охорони 
здоров’я 

Відділ охорони здоров'я 
Ужгородської міської ради, 
Ужгородський міський 
пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

міський бюджет 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

УМПБ власні 
надходження

199,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,0

міський бюджет 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 325,0

УМПБ власні 
надходження

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

2016-2020

2016-20201.
Забезпечення пологових стаціонарів 
препаратами для зупинки акушерських кровотеч

Відділ охорони здоров'я 
Ужгородської міської ради, 
Ужгородський міський 
пологовий будинок

2016-20205.

                Завдання та заходи  міської Програми "Репродуктивне здоров’я населення  м. Ужгорода на період до 2020 року”

(тис.грн.)

у тому числі по роках

Завдання  І. Створення умов безпечного материнства.

Відділ охорони здоров'я 
Ужгородської міської ради, 
Ужгородський міський 
пологовий будинок

Відділ охорони здоров'я 
Ужгородської міської ради, 
Ужгородський міський 
пологовий будинок

4.

Забезпечення акушерських стаціонарів 
одноразовими вакуум екстракторами 

Забезпечення міського пологового будинку 
слідкуючою, діагностичною, лабораторною 
апаратурою 

Додаток 2
до Програми "Репродуктивне здоровя населення м.Ужгород 

до 2020 року"



7.
Впровадження клінічних протоколів з питань 
акушерства, гінекології, сексопатології, 
неонатології та педіатрії

Ужгородський міський 
пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Впровадження системи інфекційного контролю 
в акушерських стаціонарах

Ужгородський міський 
пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1
Забезпечення родопомічних стаціонарів 
ін’єкційними препаратами заліза  для лікування 
тяжких форм анемії у вагітних

Відділ охорони здоров'я 
Ужгородської міської ради

2016-2020 міський бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0

міський бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

УМПБ власні 
надходження

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

міський бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УМПБ власні 
надходження

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

0,0

2.  Знизити рівень захворюваності вагітних, роділь та породіль.

2016-2020

2016-2020

2016-20201

 3.  Знизити рівень малюкової смертності.                                                                    

0,0 80,0міський бюджет 0,0 40,0 40,06.

Забезпечення родопомічних закладів 
комп’ютерами для проведення моніторингу за 
вагітними, роділлями та породіллями високого 
ступеня акушерського та перинатального ризику 

Відділ охорони здоров'я 
Ужгородської міської ради, 
Ужгородський міський 
пологовий будинок

Забезпечення родопомічних стаціонарів 
антибактеріальними засобами з метою 
попередження септичних ускладнень

2
Відділ охорони здоров'я 

Ужгородської міської ради

Ужгородський міський 
пологовий будинок

3 2016-2020
Відділ охорони здоров'я 

Ужгородської міської ради
Забезпечення вагітних йодвмісними 
препаратами 

Здійснити ремонтно реорганізаційні роботи для 
забезпечення діяльності 
індивідуальних/сімейних пологових залів, палат 
для спільного перебування матері і дитини та 
забезпечення теплового ланцюжка в 
акушерських та неонатологічних стаціонарах 



міський бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

УМПБ власні 
надходження

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Забезпечення лікувальних закладів 
антирезусним імуноглобуліном для запобігання 
гемолітичній хворобі новонароджених 

Відділ охорони здоров'я 
Ужгородської міської ради

2016-2020 міський бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

міський бюджет 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

УМПБ власні 
надходження

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

міський бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

УМПБ власні 
надходження

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Здійснення заходів щодо ефективної реалізації 
галузевої програми „Підтримка грудного 
вигодовування дітей в Україні”

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок, 
міська дитяча клініна лікарня

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Здійснення оцінки закладів охорони здоров’я у 
відповідності статусу „Лікарня, доброзичлива до 
дитини” 

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок, 
міська дитяча клініна лікарня

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016-2020

2016-2020
Забезпечення лікувальних закладів препаратами  
для лікування дихальних розладів 
новонароджених

2016-2020

4.

Відділ охорони здоров'я 
Ужгородської міської ради, 
міський пологовий будинок, 
міська дитяча клініна лікарня

 
Забезпечення неонатологічних та педіатричних 
відділень медичними препаратами для лікування
новонароджених 

5.

Відділ охорони здоров'я 
Ужгородської міської ради

Забезпечення родопомічних та неонатологічних 
стаціонарів обладнанням та розхідними 
матеріалами для перинатальної допомоги, в т.ч. 
умов для виходжування новонароджених з 
надзвичайно малою вагою 

Відділ охорони здоров'я 
Ужгородської міської ради

2



0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Створення в мережі інтернет-сайту для батьків, 
дітей та молоді за тематикою статевого 
виховання та забезпечення постійної 
інформаційної підтримки

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведення тренінгів для персоналу 
родопомічних закладів  з питань сучасних 
перинатальних технологій

2016-20201

Відділ охорони здоров'я, заклади 
охорони здоров'я міста

Завдання ІІ. Формування репродуктивного здоров’я в дітей та молоді.                                                                                                                   
1. Знизити рівень запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років. 

2016-2020

3.
Організація в жіночих консультаціях школи 
відповідального батьківства 

Відділ охорони здоров'я, заклади 
охорони здоров'я міста

Забезпечити функціонування  пунктів 
профілактики соціального сирітства 

2016-2020

4. Максимально забезпечити вагітних антенатальним доглядом.

Забезпечення здійснення соціальної реклами, 
впровадження скриньок запитань-відповідей у 
навчальних закладах з питань здорового способу 
життя, планування сім’ї та профілактики 
інфекцій, які передаються статевим шляхом та 
ВІЛ/СНІДу 

Відділ охорони здоров'я, заклади 
охорони здоров'я міста

Проведення навчальних семінарів-трененгів для 
співробітників дошкільних, загально-освітніх, 
професійно-технічних навчальних закладів освіти та 
вищих нав-чальних закладів з питань проблем 
здорового способу життя та статевого виховання

Відділ охорони здоров'я, заклади 
охорони здоров'я міста

1

Завдання ІІІ. Удосконалення системи планування сім’ї.
1. Підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності. 

2.
Відділ охорони здоров'я, заклади 

охорони здоров'я міста

1.

0,0

2.  Знизити рівень штучного переривання вагітності  серед  підлітків 15-17 років. 

0,0 0,0 0,02016-2020 0,0 0,0



1
Здійснення реєстру молоді віком 18-20 років та 
жінок із малозабезпечених сімей 

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Забезпечення контрацептивами молоді віком 18-
20 років та жінок із малозабезпечених сімей

4

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

3

2

2016-2020
Відділ охорони здоров’я, 

міський пологовий будинок

Забезпечення амбулаторної родопомічної 
служби всіх рівнів надання медичної допомоги 
комп’ютерами 

2016-2020
Відділ охорони здоров’я, 

міський пологовий будинок

Проведення навчальних тренінгів для 
спеціалістів амбулаторної родопомічної служби 
всіх рівнів, надання медичної допомоги з питань 
менеджмент-інформаційної системи 

2016-2020



0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Впровадження в роботу закладів охорони 
здоров’я протоколів з планування сім’ї

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Впровадження стандартних послуг з планування 
сім’ї у відповідності рекомендацій ВООЗ

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Упровадження у практичну діяльність 
клінічного протоколу проведення добровільної 
стерилізації

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Проведення семінарів, тренінгів для лікарів 
акушер-гінекологів, сімейних лікарів та лікарів 
ЗПСМ, педіатрів,  акушерок, медсестер з 
підготовки в питаннях репродуктивного 
здоров’я 

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

обласний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

міський бюджети 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1
Впровадження протоколів з діагностики та 
лікування інфекцій, що передаються статевим 
шляхом. 

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Забезпечення лікувальних закладів тест-
системами для обстеження груп ризику 
населення на ТОRСН-інфекції та інші інфекції, 
що передаються статевим шляхом

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Впровадження менеджмент-інформаційної 
системи в амбулаторних родопомічних закладах 

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

Участь у соціальній рекламі, теле- та 
радіопередаах  з нагоди Національного тижня 
підтримки здорового способу життя, 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї 

Завдання  ІV. Збереження репродуктивного здоров’я населення області

2016-20202

2.  Знизити рівень штучного переривання вагітності.



3

Забезпечити лікувальні заклади лабораторним 
обладнанням для обстеження груп ризику 
населення на ТОRСН-інфекції та інші інфекції, 
що передаються статевим шляхом і для 
забезпечення інфекційного контролю в 
пологових стаціонарах

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Забезпечення кольпоскопами кабінетів патології 
шийки матки, інструментами для здійснення 
цитологічного скринінгу та фіксаторами для 
закріплення цитологічного матеріалу 
амбулаторних підрозділів акушерсько-
гінекологічної служби

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Взяти участь у місцевих програмах, які 
транслюються по телебаченню з питань 
здорового способу життя та збереження 
репродуктивного здоров’я 

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1
Впровадити в роботу лікувальних закладів 
Протоколу з профілактики та раннього 
виявлення раку молочної залози

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Проведення мамаграфії у жіночого населення 
міста  з метою діагностики захворювань 
молочної залози

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3
Забезпечити розповсюдження інформаційних 
матеріалів з питань профілактики онкологічних 
захворювань жінок

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Знизити рівень онкологічної захворюваності молочної залози.



1
Висвітлення даних моніторингу та оцінки 
здійснення заходів Програми у засобах масової 
інформації 

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Здійснення моніторингу за розробленими 
показниками  оцінки Програми 

Відділ охорони здоров’я, 
міський пологовий будинок

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2016-2020 міський бюджет 290,0 580,0 290,0 330,0 290,0 1 780,0

2016-2020
УМПБ власні 
надходження 389,0 190,0 190,0 190,0 190,0 1 149,0

Завдання  V. Забезпечення ефективного управління виконанням Програми

Разом по програмі
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