
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про Програму утримання закладів 

первинного, вторинного рівня медичної  

допомоги та їх розвиток у місті Ужгород  

на 2020-2023 роки 

 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення”, статті 89 Бюджетного кодексу України, з метою 

збереження і зміцнення здоров'я населення міста, раннього виявлення 

захворювань та їх ефективного лікування, необхідністю утримання та розвитку 

закладів первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги та 

стабільного їх функціонування, як комунальних некомерційних підприємств 

охорони здоров'я міста, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

       1. Погодити Програму утримання закладів первинного, вторинного рівня 

медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки, з 

подальшим винесенням на розгляд сесії міської ради, що додається.  

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

 

Міський голова                                     Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            ПОГОДЖЕНО 

         Рішення виконкому 

         __________№_____ 

  

                                                                      

        Паспорт Програми 

 утримання закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх 

розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки 

 

Ініціатор розроблення Програми Управління охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми 

Закони України “Основи законодавства 

України про охорону здоров’я”, “Про 

державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення” 

Розробник Програми  Управління охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради 

Співрозробники КНП «Центральна міська клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородський міський пологовий будинок» 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородська міська поліклініка» 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги” 

Головний розпорядник коштів Управління охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради 

Відповідальні виконавці Управління охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради, КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» Ужгородської міської ради, 

КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородський міський пологовий будинок» 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородська міська поліклініка» 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги” 

Учасники Програми Управління охорони здоров’я, КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради, КНП 



«Ужгородський міський пологовий будинок» 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородська міська поліклініка» 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги” 

Термін реалізації 2020-2023 

Етапи реалізації 2020, 2021, 2022, 2023 

Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у 

тому числі: 

Згідно з додатком 1 до Програми 

 

Загальний обсяг ресурсів, 

необхідний для реалізації 

Програми  

Згідно з додатком 2 до Програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Програма 

 утримання закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх 

розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки 

 

1. Загальні положення 

      

 Здоров'я є найважливішим з прав людини та найвищою людською 

цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал 

суспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головних 

елементів національного багатства країни. Тому кожна держава розглядає 

охорону та зміцнення здоров'я, як своє найголовніше завдання. 

 Первинна медична допомога - медична допомога, що надається в 

амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта 

лікарем загальної практики - сімейним лікарем і передбачає надання 

консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених 

хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, 

здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних 

показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання 

йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого 

розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта, який не потребує екстреної, 

вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги.  

 Вторинна (спеціалізована) медична допомога — вид медичної допомоги, 

що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому порядку 

або в екстрених випадках і передбачає надання консультацій, проведення 

діагностики, лікування, реабілітацію та профілактику хвороб, травм, отруєнь, 

патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути 

надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики — 

сімейних лікарів); направлення пацієнта для надання вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. 

 Програма утримання закладів первинного та вторинного рівня надання 

медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород потребує цільових 

фінансових зусиль, активних і скоординованих дій самих закладів охорони 

здоров'я, спрямованих на забезпечення належних можливостей для наближення 

якісної первинної та вторинної допомоги населенню, що обслуговується 

комунальними некомерційними підприємствами Ужгородської міської ради 

“Центральна міська клінічна лікарня”, “Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня”, “Ужгородський міський пологовий будинок”, “Ужгородська міська 

поліклініка” та “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” (далі — КНП). 



 Програма в свою чергу спрямована на налагодження ефективного 

функціонування системи первинної та вторинної допомоги шляхом 

забезпечення КНП оплати комунальних послуг та енергоносіїв, створення умов 

для ефективного функціонування КНП, поліпшення їх кадрового, матеріально-

технічного забезпечення. 

 

2. Мета Програми 

 

        Метою Програми є забезпечення КНП оплати комунальних послуг та 

енергоносіїв, створення умов для ефективного функціонування КНП, 

поліпшення їх кадрового, матеріально-технічного забезпечення. 

 

3.  Основні завдання Програми 

        

     Основним завданням Програми є забезпечення стабільної діяльності 

КНП, як комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я міста 

Ужгород та створення умов для ефективного функціонування закладів 

первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги. 

Основними завданнями програми є:  

- пріоритетний розвиток первинної та вторинної медичної допомоги,  

зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази, поліпшення забезпечення 

кваліфікованими медичними кадрами, перехід до фінансування  закупівлі 

сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних 

працівників, забезпечення належного фінансування потреб первинної та 

вторинної ланки; 

- забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення для надання медичної допомоги ; 

- оплата поточних ремонтів приміщень КНП; 

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб 

КНП; 

- оплата капітального ремонту, реконструкції об’єктів КНП; 

- відшкодування суб’єктам господарювання вартості витрат, пов’язаних із 

відпуском лікарських засобів за рецептами безкоштовно і на пільгових умовах 

громадянам, які мають право згідно з чинним законодавством; 

- оплата медичних послуг; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового  користування; 

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань. 

 
4.  Очікувані результати від реалізації Програми 

     

Виконання Програми дасть змогу:  

- підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я, сприятиме 

подоланню несприятливих демографічних тенденцій; 



- покращити забезпечення КНП медичним обладнанням, інструментами, 

санітарним автотранспортом, згідно з табелем оснащення, розробленим на 

підставі Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 148 від 26.01.2018 

р.;  

- поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій 

населення, забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 

50% в залежності від потреби хворого; 

- покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, 

онкології, що знизить показники смертності і інвалідності від зазначеної  

патології;  

- забезпечити надання оптимальної  амбулаторної паліативної допомоги, а 

саме медикаментозного знеболення хворим на онкологію в термінальних 

стадіях; 

- поліпшити своєчасне надання невідкладної медичної допомоги 

населенню міста та обслуговування викликів, завдяки забезпеченню 

структурних підрозділів закладу автотранспортом; 

- своєчасна вакцинація проти інфекцій, керованих специфічними 

засобами імунопрофілактики. 

 

5. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

     (додаток 2 до Програми) 

 

      Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України:  

  за рахунок коштів міського бюджету в межах наявних фінансових 

ресурсів; 

 з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

 

6. Заходи Програми 

(додаток 2 до Програми) 

 

7. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

 Організаційне забезпечення та координацію виконання Програми 

здійснює управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради.  

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиметься у межах компетенції управлінням охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради. 

Відповідальним виконавцем Програми є управління охорони здоров'я, 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської міської ради, 

КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради, 

КНП «Ужгородська міська поліклініка», КНП «Ужгородський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги”. 



 Комунальні некомерційні підприємства міста Ужгород інформують про 

хід і результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з 

удосконалення її реалізації в управління охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради щоквартально до 05 числа протягом терміну реалізації Програми.  

 Головний розпорядник спільно з відповідальним виконавцем програми 

щопівроку готує та подає на засідання виконавчого комітету та за підсумками 

року на розгляд сесії міської ради звіт про стан її виконання з наростаючим 

підсумком. 

_________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 до Програми 

 

 

Фінансове забезпечення Програми  

утримання закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх 

розвиток у місті Ужгород  на 2020-2023 роки 

 

(тис.грн.) 

Джерела 

фінансування 

Загальний 

обсяг 

(тис.грн) 

З них за роками: 

2020 2021 2022 2023 

Міський 

бюджет 

110 750,0 24 000,0 26 250,0 28 800,0 31 700,0 

Всього: 110 750,0 24 000,0 26 250,0 28 800,0 31 700,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 до Програми 

Перелік заходів і завдань  

 Програми утримання закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги 

 та їх розвиток у місті Ужгород  на 2020-2023 роки 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансув

ання 

Всього 

по 

програмі 

Обсяги фінансування  тис. грн., у тому числі: 
Очікувани

й результат 

 

2020 рік 2021 рік 2022 рік   2023 рік 
 

1.1 

 

Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

- оплата 

теплопостачання 
- оплата 

водопостачання 

та 

водовідведення 

- оплата 

електроенергії 

- оплата 

природного газу 

-оплата інших 

енергоносіїв 

Протягом  

2020 – 

2023 рр. 

Управління 

охорони здоров'я, 

як головний 

розпорядник 

(всього по КНП),  
в тому числі 

Міський 

бюджет 
93 850,0 20 300,0 22 250,0 24 400,0 26 900,0 

Уникнення 

кредиторської 

заборгованості, 

забезпечення 

повної оплати 

за спожиті 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

КНП «Центральна 

міська клінічна 
лікарня»   

Міський 
бюджет 

43 900,0 9 500,0 10 400,0 11 400,0 12 600,0 

 



 

 КНП «Ужгородська 

міська дитяча 
клінічна 

лікарня» 

Міський 
бюджет 

17 100,0 3 700,0 4 100,0 4 400,0 4 900,0 

 

КНП «Ужгородський 

міський 

пологовий 

будинок» 

Міський 

бюджет 
18 100,0 3 900,0 4 300,0 4 700,0 5 200,0 

 

КНП «Ужгородська 

міська 

поліклініка» 

Міський 

бюджет 
7 100,0 1 550,0 1 650,0 1 900,0 2 000,0 

 

КНП “Ужгородський 

міський центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги” 

Міський 

бюджет 
7 650,0 1 650,0 1 800,0 2 000,0 2 200,0 

 



 

1.2. 
Капітальні 

видатки  

- придбання 
обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

-  капітальний 

ремонт інших 

об'єктів 

-  реконструкція 

та реставрація 

інших об'єктів 

Протягом  

2020 – 

2023 рр. 

Управління охорони 

здоров'я, КНП 

«Центральна міська 

клінічна лікарня», 

КНП «Ужгородська 

міська дитяча 
клінічна лікарня», 

КНП 

«Ужгородський 

міський пологовий 

будинок», КНП 

«Ужгородська 

міська поліклініка», 

КНП 
“Ужгородський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги” 

Міський 

бюджет 
16 900,0 3 700,0 4 000,0 4 400,0 4 800,0 

Покращення 

матеріально-

технічного 

стану 

комунальних 

некомерційних 

підприємств 

 Всього:     110 750,0 24 000,0 26 250,0 28 800,0 31 700,0  

 

 

 

 

 

 

 

 


