
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 
Про затвердження попереднього 

висновку стосовно відповідності 

інтересам та потребам територіальної 

громади пропозиції щодо ініціювання 

співробітництва територіальних громад 

 

 

 Відповідно до статті 5 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад», статей 11, 28, 52, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України 17.11.2020 № 1009-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій», відповідно до Порядку надання первинної медичної 

допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України 

19.03.2018 № 504,  виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити попередній висновок стосовно відповідності інтересам та 

потребам територіальної громади пропозиції щодо ініціювання  

співробітництва між територіальними громадами міста Ужгород та Оноківської 

сільської ради, що додається. 

2. Управлінню охорони здоров'я забезпечити надання до міської ради 

визначеного у пункті 1 цього рішення попереднього висновку та проєкту 

рішення про надання згоди на організацію співробітництва між 

територіальними громадами міста Ужгород та Оноківської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

 Міський голова                                                                   Богдан АНДРІЇВ 

 



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                              Рішення виконкому 

                                                                                        ____________№_____ 

 
 

Попередній висновок 

стосовно відповідності інтересам та потребам  

територіальної громади пропозиції щодо ініціювання  

співробітництва між територіальними громадами міста Ужгород та Оноківської 

сільської ради 

у сфері надання первинної медичної допомоги 

 

1. Суб’єкт внесення пропозиції:  

Оноківська сільська рада в особі сільського голови Коваль-Мазюти М.Ю. 

 

2. Дата внесення пропозиції:  

05.04.2021 року. Пропозиція внесена у формі розпорядження Ужгородського 

міського голови 05.04.2021 № 157 «Про ініціювання співробітництва 

територіальних громад у сфері надання первинної медичної допомоги». 

 

3. Потенційні суб’єкти співробітництва:  

Ужгородська територіальна громада через Ужгородську міську раду в 

особі міського голови Андріїва Богдана Євстафійовича, та 

Оноківська територіальна громада через Оноківську сільську раду в 

особі сільського голови Коваль-Мазюти Марії Юріївни. 

 

 4. Мета співробітництва:  

- підвищення якості надання послуг у сфері охорони здоров’я мешканцям 

підвідомчих територій на основі спільних інтересів та цілей; 

- забезпечення соціально-економічного розвитку територій, ефективне 

виконання органами місцевого самоврядування визначених законом 

повноважень; 

- забезпечення ефективного використання відповідних ресурсів 

територіальних громад на основі спільного застосування для надання послуг з 

охорони здоров’я . 

 

  5. Обґрунтування доцільності співробітництва:  

Заклади ПМД Оноківської сільської ради перебувають у власності 

Оноківської територіальної громади і були створені для надання медичних 

послуг з метою реалізації права людини на отримання кваліфікованої первинної 

медичної допомоги. Всі заклади розташовані на території Оноківської 

територіальної громади. З метою підвищення якості надання первинної 

медичної допомоги жителям Оноківської громади, відповідно до норм 

Бюджетного кодексу України та Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» такі послуги мають надаватись відповідно до 



укладених договорів про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного утримання  установ. 

 Наявна матеріально-технічна база, досвідчений кваліфікований персонал 

закладів ПМД Оноківської ОТГ дозволяють і в подальшому, в умовах 

адміністративно-територіального реформування, забезпечити надання якісних 

медичних послуг мешканцям, як Оноківської громади, так і іншим 

територіальним громадам на умовах співробітництва територіальних громад. 

Наразі, надати населенню більш якісні медичні послуги, можливо лише 

шляхом співробітництва територіальних громад у формі делегування одному із 

суб’єктів співробітництва іншими суб'єктами співробітництва виконання 

завдань з передачею йому відповідних ресурсів для спільного виконання 

визначених законом повноважень.  

 

                 6. Сфера здійснення співробітництва:  

сфера спільних інтересів територіальних громад у межах повноважень 

відповідних органів місцевого самоврядування з питань охорони здоров’я 

населення,   підвищення  якості надання первинної медичної допомоги. 

 

      7. Форма співробітництва:  

спільне користування відповідних ресурсів суб’єктами співробітництва 

підприємств, установ та організацій комунальної  форми власності – 

інфраструктурних об’єктів, а саме:  

АЗПСМ с. Оноківці, що розміщена за адресою: Ужгородський район,        

с. Оноківці, вул.Кільцева, 15; 

АЗПСМ с. Кам’яниця, що розміщена за адресою: Ужгородський район,     

с. Кам’яниця, вул.Ужанська, 105; 

АЗПСМ с. Невицьке, що розміщена за адресою: Ужгородський район,      

с. Невицьке, вул.Центральна, 24; 

ФАП с. Оріховиця, що розташований за адресою: Ужгородський район,   

с. Оріховиця, б/н; 

ФАП с. Гута, що розташований за адресою: Ужгородський район, с.Гута, 

вул. Центральна, 38.  

 

        8. Очікувані результати співробітництва:  

очікуваним результатом співробітництва стане ефективне використання 

кадрових та матеріально-технічних ресурсів, максимальне збереження 

структурних підрозділів та збереження всіх пакетів послуг, що надаються 

закладами ПМД  Оноківської сільської ради. 

Фінансування діяльності закладів ПМД Оноківської сільської ради 

забезпечується за рахунок коштів Національної служби здоров'я України.  

 

      9. Інші умови співробітництва:  

створення спільних соціальних об'єктів з надання медичних, 

реабілітаційних, оздоровчих та соціальних послуг за межами міста для 

мешканців територіальних громад.  



 

                 10. Висновок:  

пропозиція щодо ініціювання співробітництва територіальних громад 

відповідає інтересам та потребам Ужгородської територіальної громади та 

Оноківської територіальної громади.  

 

 

                     

Начальник управління охорони здоров'я                             Василь РЕШЕТАР 

 


