
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 
 
_________________                       Ужгород 
 
Про зміни до рішення сесії  
міської ради 09.11.2017 № 793 
 
 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, рішення сесії міської ради 30.05.2017 № 655 “Про 
затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та 
звітності про їх виконання”, враховуючи клопотання директора КНП 
“Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради 14.04.2020  
№511/01-10 
 

міська рада  ВИРІШИЛА: 
  

  1. Внести зміни до міської цільової соціальної Програми протидії 
захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням XVII 
сесії міської ради VII  скликання 09.11.2017 № 793, а саме: 
 1.1. Додатки 1,2 до Програми викласти в новій редакції згідно з 
додатками 1,2 до даного рішення.  
 1.2. Доповнити Програму додатками 3,4 згідно з додатками 3,4 до даного 
рішення. 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови В. Гомоная. 

 
 
Міський голова             Богдан АНДРІЇВ
  
 



               Додаток 1 
               до рішення___сесії міської  
               ради______________скликання 
               _______________№__________ 
                 
               Додаток 1 до Програми 

 
 
 

Ресурсне забезпечення 
Міської цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки” 

 
тис.грн 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання Програми 

 
З них за роками: 

Усього 
витрат на 
виконання 
Програми 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, усього 
 у тому числі: 711,0 863,5 1746,1 2008,0 2309,5 7638,1 

 міський бюджет 711,0 863,5 1746,1 2008,0 2309,5 7638,1 

 
 
 

 
 



Додаток 2

Додаток 2 до Програми

тис.грн.

2018 2019 2020 2021 2022

1
Поточні видатки для 

забезпечення виконання 
Програми

Управління охорони здоров'я, КНП 
"Ужгородська міська дитяча клінічна 
лікарня", КНП "Ужгородська міська 

поліклініка"

2018-2022 7 638,1 711,0 863,5 1 746,1 2 008,0 2 309,5

Всього по Програмі: Всього: 7 638,1 711,0 863,5 1 746,1 2 008,0 2 309,5

Секретар ради Андріана СУШКО

Назва заходу

Термін 
виконання

Виконавці

Загальний обсяг ресурсів, необхідний для реалізації міської цільової соціальної Програми
протидії захворюванню на туберкульоз у м. Ужгород на 2018-2022 роки

Орієнтовні обсяги фінансування
Загальний обсяг 

фінансування
За роками виконання

до рішення__________
сесії міської ради VII скликання 
_____________№ ____________
       

№



Додаток 4

тис.грн.
Відповідальні 

виконавці, 

ТПКВК МБ, 
завдання програми, 

результативні 
показники

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

Загальний 
фонд

Спеціальн
ий фонд

Загальний 
фонд

Спеціальн
ий фонд

Загальний 
фонд

Спеціальн
ий фонд

Всього на виконання 
програми 711,0 711,0 0,0 863,5 863,5 0,0 1 746,1 1 746,1 0,0 2 008,0 2 008,0 0,0 2 309,5 2 309,5 0,0

Показники 
виконання:

Показники витрат 
(вхідних ресурсів): 
Обсяг видатків для 
виявлення, 
діагностики та 
лікування 
туберкульозних 
хворих

Міський 
бюджет 711,0 711,0 0,0 863,5 863,5 0,0 1 746,1 1 746,1 0,0 2 008,0 2 008,0 0,0 2 309,5 2 309,5 0,0

Показник продуку: 
Кількість осіб, що 
перебувають під 
диспансерним 
наглядом 

Міський 
бюджет 91 91 0 91 91 0 91 91 0 91 91 0 91 91 0

Показник 
ефективності: 
Середні витрати на 
одного хворого, грн.

Міський 
бюджет 7813,19 7813,19 0 9489,01 9489,01 0 19 187,92 19 187,92 0,0 22 065,94 22 065,94 0,0 25 379,12 25 372,19 0,0

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Мета: поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу у місті за рахунок стабілізації рівня захворюваності та смертності, підвищення ефективності лікування хворих на всі форми туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що 
ґрунтується на мультидисциплінарних пацієнт-орієнтованих, економічно ефективних принципах забезпечення рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу, що спрямовано на ефективне 
використання наявних ресурсів. 

Завдання 1.   поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу у місті за рахунок стабілізації рівня захворюваності та смертності, підвищення ефективності лікування хворих на всі форми туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що 
ґрунтується на мультидисциплінарних пацієнт-орієнтованих, економічно ефективних принципах забезпечення рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу, що спрямовано на ефективне 

використання наявних ресурсів. 

Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Код 
тимчасової 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня

ІІІ етап

2020 рік

IV етап V етап

Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету

до рішення__________
сесії міської ради VII скликання                                                 
_____________№ ____________
       

Етапи виконання програми

І етап ІІ етап

2018 рік 2019 рік

Результативні показники виконання міської цільової соціальної Програми  протидії захворюванню на туберкульоз у м. Ужгород на 2018-2022 роки 

2021 рік 2022 рік

Додаток 4 до Програми

Разом Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету



Показник якості: 
відсоток охоплення, 
що перебувають на 
диспансерному обліку

Міський 
бюджет

100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0%

Андріана СУШКОСекретар ради



Додаток 3

тис.грн.

Загальний фонд Спеціальний 
фонд Загальний фонд Спеціальний 

фонд
Загальний 

фонд
Спеціаль
ний фонд

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Всього на виконання програми Міський бюджет 711,0 711,0 0,0 863,5 863,5 0,0 1 746,10 1 746,10 0,00 2 008,00 2 008,00 0,00 2 309,50 2 309,50 0,00
Управління охорони здоров'я, 

КНП "Ужгородська міська дитяча 
клінічна лікарня", КНП 

"Ужгородська міська поліклініка"

Завдання 1. поліпшення 
епідемічної ситуації з туберкульозу 
у місті за рахунок стабілізації 
рівня захворюваності та 
смертності, підвищення 
ефективності лікування хворих на 
всі форми туберкульозу шляхом 
реалізації державної політики

Міський бюджет 711,0 711,0 0,0 863,5 863,5 0,0 1 746,10 1 746,10 0,00 2 008,00 2 008,00 0,00 4 509,50 2 309,50 0,00
Управління охорони здоров'я, 

КНП "Ужгородська міська дитяча 
клінічна лікарня", КНП 

"Ужгородська міська поліклініка"

Андріана СУШКО
Секретар ради

Мета: поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу у місті за рахунок стабілізації рівня захворюваності та смертності, підвищення ефективності лікування хворих на всі форми туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на мультидисциплінарних пацієнт-орієнтованих, економічно ефективних принципах забезпечення 
рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу, що спрямовано на ефективне використання наявних ресурсів. 

Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 
фінансування

Обсяг видатків

у т.ч. кошти міського бюджету у т.ч. кошти міського 
бюджетуу т.ч. кошти міського бюджету

2019 рік

Обсяг видатків

Відповідальні виконавці

Обсяг видатків

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Обсяг 
видатків

у т.ч. кошти міського 
бюджету

до рішення__________
сесії міської ради VII скликання                                                 
_____________№ ____________
       

Етапи виконання програми

І етап ІІ етап

Обсяг 
видатків

ІІІ етап ІV етап

2020 рік 2021 рік

V етап

2022 рік2018 рік

Додаток 3 до Програми

Перелік завдань міської цільової соціальної Програми  протидії захворюванню на туберкульоз у м. Ужгород на 2018-2022 роки 
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