
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11.03.2020     Ужгород                    № 121 

 

 

Звіт про роботу управління 

охорони здоров’я за 2019 рік 

 

 

 Відповідно до статей 52, 75   Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету  та виконавчих 

органів Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу (назва 

структурного підрозділу) за 2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу управління охорони здоров’я за 2019 рік взяти до 

відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

 Міський голова                                                                   Богдан АНДРІЇВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗВІТ 

охорони здоров’я станом на 01.01.2020 
 

За 2019 рік у медичних комунальних некомерційних підприємствах міста 

проведено видатки на загальну суму 233 441,9 тис.грн., в тому числі: 

          1. міський бюджет (загальний фонд)- 126 537,6 тис.грн.; 

          2. субвенція з Державного бюджету (загальний фонд) — 94 789,3 тис.грн. 

     3. використання коштів, як плата за послуги та за іншими джерелами 

власних надходжень (спеціальний фонд)- 3327,2 тис.грн. 

       4. придбання обладнання та предметів довгострокового користування — 

8053,3 тис.грн. (субвенція з державного бюджету — 3 370,7 тис.грн., міський 

бюджет — 4 682,6 тис.грн.). 

          5. проведення капітальних ремонтів - 734,5 тис.грн. 

 Видатки на медикаменти та забезпечення лікарськими засобами 

становлять 51 547,3 тис.грн., в тому числі: 

 Центральна міська клінічна лікарня: проліковано на загальну суму 

20353,4 тис.грн.; 

 Міська дитяча клінічна лікарня: проліковано та забезпечено лікарськими 

засобами на загальну суму 3 499,8 тис.грн.; 

 Міський пологовий: прийнято пологів та проліковано на загальну суму 

6387,7 тис.грн.; 

    4. Міська поліклініка: забезпечено лікарськими засобами на загальну 

суму 20 220,2 тис.грн.; 

 Проведення капітальних ремонтів у медичних закладах міста на загальну 

суму 734,5 тис.грн.: 

    1. КНП “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги”: (495,1 тис.грн.) капітальний ремонт приміщень будівлі центру 

первинної медико-санітарної допомоги по вул.Грибоєдова, 20 В та капітальний 

ремонт амбулаторії ЗПСМ №8, №9 та головного корпусу центру первинної 

медико-санітарної допомоги. 

1. КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради: 

(239,4 тис.грн.) капітальний ремонт будівлі психоневрологічного диспансерного 

відділення міської поліклініки по вул. Сільвая, 17. 

 З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів з 

міського бюджету виділено кошти у 2019 році: 

        1. КНП “Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня” Ужгородської міської 

ради на суму 604,9 тис.грн. (аналізатори, модулі звязку, гастрографи, прилади 

для фізіотерапії та для рентгенкабінету); 

        2. КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради на 

загальну суму 2498,0 тис.грн. (лапараскопічні інструменти, апаратура для 

операційних та фізіотерапевтичних кабінетів, біохімічний аналізатор). 

      3. КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської 



 

 

ради на загальну суму 3 388,7 тис.грн. (за рахунок державного бюджету та 

співфінансування з міського бюджету закуплено стаціонарну та портативну 

ультразвукову діагностичну систему експертного класу). 

    4.КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради на 

загальну суму 702,0 тис.грн. (кардіографи, комплекти операційні для 

хірургічних кабінетів, сканери, кондиціонери для рентгенкабінетів). 

   5. КНП “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” на загальну суму 299,7 тис.грн. (автоклав, апарат для лікування ран 

та функціональні медичні ліжка). 

  Управлінням охорони здоров’я видано 226 наказів по управлінню охорони 

здоров’я, підготовлено 477 листів на виконання директивних документів та 

запитів з різних інстанцій. Проведено 4 «круглих столи» з питань реформи 

охорони здоров’я, з профілактики та відзначення Дня боротьби з туберкульозом, 

та вирішення проблемних питань медичного забезпечення ветеранів війни, 

учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО, 4 засідань міських 

координаційних рад з питання профілактики туберкульозу та ВІЛ-СНІДу, 5 

засідань міських протиепідемічних та протиепізоотичних комісій. Проведено 

оперативних нарад з директорами комунальних неприбуткових підприємств-64. 

Взято участь у робочих нарадах при департаментів охорони здоров’я та 

облдержадміністрації-15, колегіях департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації-12. Підготовлено 24 аналітичні довідки для участі у 

колегії при департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, 4 аналітичних 

довідки за підсумками роботи управління охорони здоров’я та щоквартальні 

плани роботи, щоквартально готувались інтегральні показники здоров'я 

населення міста, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони 

здоров'я. Здійснено 4 аудити у медичних закладах. Проведено 84 робочих 

виїздів до медичних закладів міста. Підготовлено 52 аналітичні довідки про 

виконання міських медичних Програм. Щотижня проводився прийом громадян 

начальником управління охорони здоров’я та заступником начальника 

управління охорони здоров’я. За звітний період прийнято усних та письмових 

звернень громадян від 56 осіб. Підготовлено розпоряджень міського голови та 

рішень виконкому та надано відповіді - 39, проєктів рішень сесії - 15, 

підготовлено 20 публікацій у ЗМІ. Проведено 8 зустрічей з колективами 

медичних закладів, взято участь у 10 робочих та підсумкових  нарадах 

медичних закладів. Підготовлено паспортів бюджетних програм та внесено до 

них зміни у 2019 році - 54, звіти про виконання паспортів бюджетних програм -  

11. Підготовлено різних звітів фінансово-економічного відділу в кількості 136. 

Підготовлено та підписано Договори про  про передачу коштів медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання послуг з 

охорони здоров'я населенню міста Чоп, Баранинської ОТГ та Ужгородського 

району - 4. Проведено звірки щодо лікування мешканців, які не є жителями 

міста Ужгород - 8. Проведено та підготовлено платіжних доручень, юридичних 



 

 

та фінансових зобов'язань та розподілів виділених бюджетних асигнувань - 798, 

внесено зміни до розподілів показників зведених кошторисів - 100, фінансова та 

бюджетні звітність - 263, різні звіти до ФСС України, ДПІ України, державна 

статистика - 71.  

 Управління охорони здоров’я розробило та продовжило термін дії 13 

міських медичних Програм з метою цілеспрямованості коштів на реалізацію 

поставлених завдань щодо медичного забезпечення пільгової категорії 

населення міста. Ці Програми фінансуються 100% з міського бюджету. По 

міським медичним Програмам у 2019 році проведено видатки на загальну суму 

20763,5 тис.грн. 

Спрямування коштів на Програми дозволяє проводити: 

 - безкоштовне амбулаторне лікування та зубопротезування пільгової 

категорії населення ветеранів та прирівняних до них категорій (понад 600 

ветеранів, у тому числі учасники АТО 

 - забезпечення інсулінами та цукрознижуючими медичними препаратами 

понад 1500 осіб хворих на цукровий діабет та 40 дітей інсулінами та 

витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів та інсулінових помп. У 

цьому році, у зв’язку із непередбаченими коштами із Державного бюджету, із 

міського бюджету уже виділено 5645,2 тис.грн.  

 - безкоштовні медичні обстеження працівникам бюджетної сфери міста 

(закуплено розхідні матеріали для бактеріологічної лабораторії та проведено 

54900 бактеріологічних дослідження, обстежено 27369 осіб, у тому числі 6215 

працівників бюджетної сфери (працівники шкіл, садочків, медичних закладів) 

- забезпечення дороговартісними медикаментами 26 хворих, які 

потребують пересадки нирки та 5 хворих-реципієнтів ниркових трансплантатів 

 - забезпечення препаратами супроводу хворих на туберкульоз та 

контактних осіб (вітаміни, гепатопротектори, антибіотики, плівки для ФГ 

обстеження) 

 - знеболення у важкохворих онкохворих людей у термінальних стадіях та 

медикаменти супроводу для онкохворих осіб (850 онкохворих) та закупівля 

рентгенплівки для проведення мамографії (проведено мамографію 1826 жінкам) 

 - забезпечення хворих з орфанними (рідкісними) захворюваннями 

медикаментами та харчуванням (10 хворих забезпечувались дороговартісними 

медикаментами) 

 - забезпечення мешканців міста імплантами для надання медичної 

допомоги хворим із ураженням кульшових суглобів, процедура ця є 

дороговартісна  (на сьогодні прооперовано 8 хворих) 

 - працює виїзна хоспісна бригада, яка допомагає важкохворим та їх 

родинам (у 2019 році виїздів зроблено 3715, надано послуг 504) 

 - проведено покращення матеріально-технічного стану Центру сімейної 

медицини (закуплено медичну апаратуру та функціональні медичні ліжка). 



 

 

Управлінням охорони здоров’я підготовлено рішення сесії та проведено 

координаційну роботу з перетворення медичних закладів у комунальні 

некомерційні підприємства. Медичні заклади практично готові до підписання у 

квітні 2020 року договорів з Національною службою здоров'я.  

Медичні працівники забезпечені автоматизованими робочими місцями, 

мають особисті комп'ютери та планшети. У сімейних лікарів всі комп'ютери 

підключені до системи HELSI, заключені з пацієнтами декларації про вибір 

лікаря.  

Заклади вторинного рівня підключаються до медичної системи МЕДЕЙР 

з метою підписання у квітні договорів з НЗСУ. 

 

 

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я                             Василь РЕШЕТАР 

 
 


