
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІV сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 лютого 2020 року                   Ужгород                                                 № 1868 

 

 

 

Про звернення депутатів  

Ужгородської міської ради                      

 

 

 Керуючись частиною 1 статті 59 та статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VII 

скликання до Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства фінансів 

України щодо забезпечення повного фінансування закупівлі препаратів 

інсуліну для хворих цукровим діабетом (додається). 

2. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Міністерство охорони 

 здоров’я України 

 вул. Грушевського, 7, 

 м. Київ, 01601 

 Міністерство фінансів України 

 вул. Межигірська,11, 

 м. Київ, 04071 

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я  

 

щодо забезпечення повного фінансування закупівлі препаратів інсуліну 

для хворих цукровим діабетом 

 

Цукровий діабет  ̶ це одне з найбільш поширених ендокринних 

захворювань нашого суспільства, Всесвітня організація охорони здоров’я 

визнала цю хворобу неінфекційною епідемією. 

Обов’язок держави  ̶  захистити своїх громадян, для яких цей діагноз 

став реальністю, а інсулін  ̶  невід’ємним і єдиним засобом продовжити 

повноцінне життя. 

Ми, депутати Ужгородської міської ради, глибоко занепокоєні 

ситуацією, що склалася із забезпеченням препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет, відповідно до вимог постанов КМУ від 05.03.2014 року № 73, 

та від 23.03.2016 року № 239. 

У 2020 році на фінансування закупівлі препаратів інсуліну для хворих на 

цукровий діабет м. Ужгородом виділено всього 683,6 тис. грн., а річна потреба 

складає 7 млн. 825 тис. грн. 

У попередні роки закупівля інсуліну фінансувалась за кошти 

Державного бюджету. На І квартал 2020 рік передбачено бюджетні 

призначення в сумі 681,6 тис. грн. 

Вважаємо, що ситуація, яка склалася на сьогоднішній день порушує 

право людей на медичну допомогу і ставить під загрозу їх життя. 

Враховуючи необхідність забезпечення сталого лікувального процесу, 

захисту життя і здоров’я пацієнтів, які потребують інсулінотерапії, 

недопущення соціальної напруги, звертаємось до вас з проханням невідкладно 

вжити всіх заходів для забезпечення повного фінансування закупівлі препаратів 

інсуліну для хворих цукровим діабетом.  
 

З повагою  

 

Депутати Ужгородської міської ради VII скликання 

 

 

Схвалено 

рішення XLIV сесії Ужгородської міської ради 

VII скликання від 13 лютого 2020 року № 1868. 


