УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЄКТ №_____
_________________

Ужгород

Програма “Забезпечення
роботи медичних комісій при
Ужгородському об’єднаному
міському військовому комісаріаті
на 2020-2023 роки”
Відповідно до статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, пункту 4 статті 16 та статті 43 Закону України „Про загальний
військовий обов’язок і військову службу”, з метою фінансового забезпечення
роботи міських медичних комісій при Ужгородському об’єднаному міському
військовому комісаріаті,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Забезпечення роботи медичних комісій при
Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріаті на 2020-2023
роки», згідно додатку.
2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) здійснювати
фінансування Програми у межах коштів, затверджених бюджетом міста на
відповідний рік.
3. Головним розпорядником коштів Програми визначити управління
охорони здоров'я Ужгородської міської ради.
4. Виконавцями Програми визначити КНП “Центральна міська клінічна
лікарня” Ужгородської міської ради (Курах І.І.), КНП “Ужгородська міська
дитяча клінічна лікарня” Ужгородської міської ради (Рошко І.Г.), КНП
“Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради
(Онопко О.Ю.), КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської
ради (Брецко М.Ю.) та КНП “Ужгородський міський центр первинної медикосанітарної допомоги” (Козак Т.Ю.).
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови В. Гомоная.
Міський голова

Богдан АНДРІЇВ

Додаток
до рішення _________ сесії
міської ради_______скликання
___________№______
Паспорт Програми
“Забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об’єднаному
міському військовому комісаріаті на 2020-2023 роки”
Ініціатор розроблення Програми
Управління охорони здоров’я
Дата, номер і назва розпорядчого
Закон України “Про місцеве
документа про розроблення програми самоврядування в Україні”, пункт 4
статті 16 та стаття 43 Закону України
“Про загальний військовий обов’язок і
військову службу”, наказ Міністерства
оборони України 14.08.2008 № 402 “Про
затвердження Положення про військовулікарську експертизу в Збройних Силах
України”
Розробник Програми
Управління охорони здоров’я
Співрозробник
КНП “Ужгородська міська поліклініка”,
КНП “Ужгородська міська дитяча
клінічна лікарня”
Головний розпорядник коштів
Управління охорони здоров’я
Учасники Програми
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”
Термін реалізації
2020-2023
Етапи реалізації
2020, 2021, 2022, 2023
Перелік бюджетів, які беруть участь у Міський бюджет
виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів, Додаток 1
необхідних для реалізації програми,
всього, у тому числі:
Загальний обсяг ресурсів, необхідний Додатки 2, 3, 4
для реалізації Програми

1. Загальні положення.
Програма розроблена відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 43 та пункту 4
статті 16 Закону України „Про загальний військовий обов’язок і військову
службу”, наказу Міністерства оборони України 14.08.2008 № 402 «Про
затвердження Положення про військову-лікарську експертизу в Збройних
Силах України» з метою фінансового забезпечення заробітної плати медичним
працівникам, які входять у медичні комісії при Ужгородському об’єднаному
міському військовому комісаріаті, та необхідними витратними матеріалами для
роботи комісії.
Програма забезпечить функціонування роботи міських медичних комісій
при Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріаті відповідно
до вимог чинного законодавства України.
2. Мета Програми
Метою програми є медичне забезпечення приписки до призовної
дільниці,
призову
на
строкову
військову
службу,
призову
військовозобов’язаних під час мобілізації, відбір кандидатів для проходження
військової служби за контрактом та вступу до вищих військових навчальних
закладів, прийняття на військову службу за контрактом, відбору і прийняття на
службу у військовий резерв та забезпечення роботи комісії витратними
матеріалами.
3. Основні завдання
Забезпечення функціонування роботи міських медичних комісій при
Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріаті відповідно до
вимог чинного законодавства України.
4. Очікувані результати від реалізації Програми
Впровадження Програми дасть змогу:
1. вдосконалити забезпечення функціонування медичних комісій при
Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріаті;
2. поліпшити матеріально-технічне забезпечення медичних комісій.
5. Фінансове забезпечення реалізації Програми.
(додаток 1 до Програми)
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста,
що передбачено статтею 43 Закону України «Про загальний військовий

обов'язок і військову службу» та за рахунок доходів з інших джерел, не
заборонених законодавством.
6. Заходи Програми
(додатки 2-4 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 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”.
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 виконання Програми з
наростаючим підсумком.
___________________________________________________________________
Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 1 до Програми
Ресурсне забезпечення Програми

(тис.грн.)

Джерела
фінансування

Загальний
обсяг

2020

2021

2022

2023

Міський
бюджет

18 038,0

4 509,5

4 509,5

4 509,5

4 509,5

Всього:

18 038,0

4 509,5

4 509,5

4 509,5

4 509,5

Секретар ради

З них за роками:

Андріана СУШКО

Додаток 2
до Програми

Загальний обсяг ресурсів, необхідний для реалізації Програми
"Забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2020-2023 роки"

№

Назва заходу

Виконавці

Термін
виконання

Загальний обсяг
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування
За роками виконання

тис.грн.

2020

2021

2022

2023

Заробітна плата для
забезпечення роботи
лікарської комісії у
військоматі

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"

2020-2023

12 470,8

3 117,7

3 117,7

3 117,7

3 117,7

2

Нарахування на заробітну
плату

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"

2020-2023

2 744,0

686,0

686,0

686,0

686,0

3

Транспортні витрати (для
виїздів у військовий
комісаріат лаборантів для
забору аналізів та
транспортування аналізів з
військового комісаріату до
лабораторії)

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"

2020-2023

32,0

8,0

8,0

8,0

8,0

1

4

Управління охорони здоров'я, КНП
"Центральна міська клінічна лікарня", КНП
Придбання відповідних
"Ужгородська міська дитяча клінічна
матеріалів для клінічної
лікарня", КНП "Ужгородський міський
лабораторії для проведення
пологовий будинок", КНП "Ужгородська
обстежень
міська поліклініка", КНП "Ужгородський
міський центр первинної медико-санітарної
допомоги"

2020-2023

54,0

13,5

13,5

13,5

13,5

5

Придбання предметів,
матеріалів, обладнання,
інвентарю та інше для
забезпечення роботи
медичних працівників

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"

2020-2023

56,0

14,0

14,0

14,0

14,0

Медикаменти та
перев'язувальні матеріали

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"

2020-2023

462,0

115,5

115,5

115,5

115,5

20% ПДВ

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"

2020-2023

2 219,2

554,8

554,8

554,8

554,8

Всього:

18 038,0

4 509,5

4 509,5

4 509,5

4 509,5

6

7

Всього по Програмі:

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 4 до Програми
Результативні показники виконання Програми "Медичне забезпечення призову та приписки молоді м.Ужгорода на 2020-2023 роки"
Відповідальні
виконавці,

тис.грн.

Етапи виконання програми

Код
ТПКВК МБ,
тимчасової
завдання програми, класифікац
результативні
ії видатків
показники
та
кредитуван
ня

Всього на виконання
програми

Разом

4 509,5

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

ІV етап

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

у т.ч. кошти міського
бюджету

у т.ч. кошти міського
бюджету

у т.ч. кошти міського
бюджету

у т.ч. кошти міського
бюджету

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

4 509,5

0,0

Разом

4 509,5

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

4 509,5

0,0

Разом

4 509,5

Загальний
фонд

Спеціальн
ий фонд

4 509,5

0,0

Разом

4 509,5

Загальний Спеціальни
фонд
й фонд
4 509,5

0,0

Мета: Медичне забезпечення припискм до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом,
відбору та прийняття на службу у військовий резерв та забезпечення витратними матеріалами роботу комісії
ТПКВК МБ
Відповідальний виконавець: 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"
Завдання 1. Забезпечення функціонування роботи міської медичної комісії призову та приписки відповідно до вимог чинного законодавства України
Показники виконання:

Показники витрат
(вхідних ресурсів):
Обсяг видатків для
забезпечення призову
та приписки молоді
міста, пов'язане з
медичним оглядом
призовників на
строкову військову
службу та
необхідними
витратними
матеріалами (грн.)

Міський
бюджет

4 509,5

4 509,5

0,0

4 509,5

4 509,5

0,0

4 509,5

4 509,5

0,0

4 509,5

4 509,5

0,0

Показник продуку:
Кількість осіб, які
потребують медичних
оглядів

Міський
бюджет

4300

4300

0

4300

4300

0

4300

4300

0

4300

4300

0

Показник
ефективності:
Середні витрати на
одного хворого

Міський
бюджет

1 049,00

1 049,00

0,00

1 049,00

1 049,00

0,00

1 049,00

1 049,00

0,00

1 049,00

1 049,00

0,00

Показник якості:
відсоток обстежених
до запланованих
медоглядів

Міський
бюджет

100%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 3 до Програми
Перелік завдань Програми "Медичне забезпечення призову та приписки молоді м.Ужгорода на 2020-2023 роки
тис.грн.
Етапи виконання програми

Мета, завдання,
ТПКВКМБ

Джерела
фінансування

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

ІV етап

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

у т.ч. кошти міського
бюджету
Обсяг видатків
Загальний
фонд

Спеціаль
ний фонд

Обсяг
видатків

у т.ч. кошти міського
бюджету
Загальний
фонд

Спеціальни
й фонд

Обсяг
видатків

у т.ч. кошти міського
бюджету

Обсяг
видатків

у т.ч. кошти міського
бюджету
Загальний
фонд

Відповідальні виконавці

Спеціальни
й фонд
Управління охорони
здоров'я, КНП "Центральна міська

Всього на
виконання
програми

Міський бюджет

4 509,50

4 509,50

0,00

4 509,50

4 509,50

0,00

4 509,50

4 509,50

0,00

4 509,50

4 509,50

0,00

клінічна лікарня", КНП
"Ужгородська міська дитяча
клінічна лікарня", КНП
"Ужгородський міський пологовий
будинок", КНП "Ужгородська міська
поліклініка" , КНП
"Ужгородський міський
центр первинної медикосанітарної допомоги"

Мета: Медичне забезпечення припискм до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом, відбору та прийняття на службу у військовий резерв та
забезпечення витратними матеріалами роботу комісії

Завдання 1.
Забезпечення
функціонування
роботи міської
медичної комісії
призову та приписки
відповідно до вимог
чинного
законодавства
України

Секретар ради

Управління охорони
здоров'я, КНП "Центральна міська

Міський бюджет

4 509,50

4 509,50

0,00

4 509,50

4 509,50

0,00

4 509,50

4 509,50

0,00

4 509,50

4 509,50

0,00

клінічна лікарня", КНП
"Ужгородська міська дитяча
клінічна лікарня", КНП
"Ужгородський міський пологовий
будинок", КНП "Ужгородська міська
поліклініка" , КНП
"Ужгородський міський
центр первинної медикосанітарної допомоги"

Андріана СУШКО

