
             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
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24.03.2021     Ужгород                    № 141 

 

 
Звіт про роботу 

управління охорони здоров’я 

за 2020 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 управління 

охорони здоров’я за 2020 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу управління охорони здоров’я за 2020 рік взяти до 

відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

 Міський голова                                                                   Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про роботу управління охорони здоров’я за 2020 рік 
 

За 2020 рік у медичних комунальних некомерційних підприємствах міста 

проведено видатки на загальну суму 128 897,2 тис.грн., в тому числі: 

        1. міський бюджет (загальний фонд) - 77 167,5 тис.грн.; 

        2. субвенція з Державного бюджету (загальний фонд) — 27 654,9 тис.грн. 

     3. придбання обладнання та предметів довгострокового користування —      

19 523,0 тис.грн. (субвенція з державного бюджету — 8 372,1 тис.грн., міський 

бюджет — 11 150,9 тис.грн.). 

     4. проведення капітального ремонту приймального відділення КНП “ЦМКЛ” 

та виготовлення проектно-кошторисної документації — 4 551,8 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 6 751,2 

тис.грн.; 

 Міська дитяча клінічна лікарня: проліковано та забезпечено лікарськими 

засобами на загальну суму 1 572,0 тис.грн.; 

 Міський пологовий: прийнято пологів та проліковано на загальну суму 1 

229,2 тис.грн.; 

4. Міська поліклініка: забезпечено лікарськими засобами на загальну суму 

1 291,4 тис.грн.; 

 У 2020 році Ужгородська міська рада  гарантувала участь у 

співфінансуванні робіт вартості реконструкції приймального відділення 

комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради, з метою відкриття на базі приймального 

відділення після реконструкції відділення екстренної невідкладної медичної 

допомоги, яке є обов’язковою умовою для функціонування лікарні як опорного 

закладу охорони здоров’я (постанова Кабінету Міністрів України 27.11.2019 № 

1074). Міністерством охорони здоров'я для медичного закладу передано 

комп'ютерний томограф, який буде на балансі лікарні. Враховуючи наказ 

Міністерства розвитку громад та територій України від 27.07.2020 №170 “Про 

затвердження Переліку проектів, що фінансуються у 2020 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету використано кошти в сумі 8000,0 тис.грн. та  

коштів співфінансування робіт з міського бюджету в сумі 4 501,9 тис.грн.  

 З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів 

виділено кошти у 2020 році на загальну суму 19 523,0 тис.грн.: 

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

ради на суму 1 592,1 тис.грн. (апарат штучної вентиляції легенів, AS074-2 

кисневий концентратор медичний, концентратори авторефрактометр тощо); 

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

загальну суму 15 918,0 тис.грн. (апарати штучної вентиляції легенів, монітори 

пацієнтів, кисневі генератори, кисневі концентратори, імуноферментний 

аналізатор, аналізатор критичних станів, лапараскопічний набір для хірургічних 



процедур, систему ендоскопічної візуалізації, автоматичний біохімічний 

аналізатор із стартовим набором реагентів, напівавтоматичний біохімічний 

аналізатор з проточною кюветою для біохімічних коагулогічних досліджень, 

устаткування для операційних блоків, паровий стерилізатор, флоуресцентний 

імунохроматографічний аналізатор, Oxy-Gold 37 Генератор кисню). 

      3. КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської 

ради на загальну суму 454,5 тис.грн. (медичний ктсневий концентратор, 

комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА). 

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

загальну суму 1 166,0 тис.грн. (аналізатор біохімічний, принтери, комп'ютери в 

комплекті). 

   5. КНП “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” на загальну суму 99,3 тис.грн. (автоматичний насос шприцевий 

інфузійний, ноутбук та функціональний пристрій). 

  Управлінням охорони здоров’я видано 175 наказів по управлінню охорони 

здоров’я, підготовлено 455 листів на виконання директивних документів та 

запитів з різних інстанцій. Проведено 4 засідань міських протиепідемічних та 

протиепізоотичних комісій. Проведено оперативних нарад з директорами 

комунальних неприбуткових підприємств-34. Взято участь у робочих нарадах 

при департаментів охорони здоров’я та облдержадміністрації-10. Підготовлено 

20 аналітичних довідок щодо захворюваності на COVID-19, 4 аналітичних 

довідки за підсумками роботи управління охорони здоров’я та підготовлено 

щоквартальні плани роботи. Щоквартально аналізувались та подавались у 

департамент охорони здоров’я облдержадміністрації інтегральні показники 

здоров'я населення міста, діяльності та ресурсного забезпечення закладів 

охорони здоров'я. Здійснено 2 аудити у медичних закладах. Проведено 64 

робочих виїздів до медичних закладів міста. Підготовлено 48 аналітичні 

довідки про виконання міських медичних Програм. Щотижня проводився 

прийом громадян начальником управління охорони здоров’я та заступником 

начальника управління охорони здоров’я у телефонному режимі. За звітний 

період прийнято усних та письмових звернень громадян від 66 осіб. 

Підготовлено розпоряджень міського голови та рішень виконкому та надано 

відповіді - 29, проєктів рішень сесії - 19, підготовлено 20 публікацій у ЗМІ. 

Підготовлено паспортів бюджетних програм та внесено до них зміни у 2020 

році - 59, звіти про виконання паспортів бюджетних програм -  11. Підготовлено 

різних звітів фінансово-економічного відділу в кількості 143. 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 та 

підготовлено платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов'язань та 

розподілів виділених бюджетних асигнувань - 632, 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, внесли зміни 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 2020 році проведено видатки на загальну 

суму 25 843,2 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 5000 осіб хворих на цукровий діабет та 40 дітей інсулінами та 

витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів та інсулінових помп.  

 - безкоштовні медичні обстеження працівникам бюджетної сфери міста 

закуплено розхідні матеріали для бактеріологічної лабораторії та проведено 

49230 бактеріологічних дослідження, обстежено 17586 осіб, у тому числі 2471 

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

- забезпечення дороговартісними медикаментами 5 реципієнтів ниркових 

трансплантантів, 27 пацієнтів, які лікуються методом програмного гемодіалізу і 

2 пацієнтів які потребують перитонеального діалізу  

- 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 (3471онкохворих) та закупівля 

мамографічних плівок для проведення мамографії. Проведено 1421 

мамографічних обстежень  

 - забезпечення хворих з орфанними (рідкісними) захворюваннями 

медикаментами та харчуванням (40 хворих забезпечувались дороговартісними 

медикаментами) 

 - забезпечення мешканців міста імплантами для надання медичної 

допомоги хворим із ураженням кульшових суглобів, процедура ця є 

дороговартісна  (прооперовано 13 пацієнтів, проведено заміна 16 суставів.) 

 - працює виїзна хоспісна бригада, яка допомагає важкохворим та їх 

родинам (у 2020 році обслуговувались 310 пацієнтів, виїздів зроблено 4136, 

надано послуг 585) 

Управління охорони здоров’я координувало роботу із підписання 

медичними закладами договорів з Національною службою здоров'я.  

Медичні працівники закладів забезпечені автоматизованими робочими 

місцями, мають особисті комп'ютери або планшети. Всі комп'ютери підключені 

до медичних систем. 

Управлінням охорони здоров’я протягом року проводилась координаційна 

робота з метою впровадження у місті карантинних заходів та заходів 

профілактики захворюваності на COVID-19. Систематично проводився аналіз 

захворюваності населення та стан епідемічної ситуації на COVID-19 у місті.  

 

Начальник управління охорони здоров'я                             Василь РЕШЕТАР 


