
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.05.2019     Ужгород                   № 172 

 

 

Про Програму “Розвиток паліативної  

та хоспісної допомоги у м. Ужгород  

на 2019-2023 роки”  

 

 

Відповідно до статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, розділу V статті 35-4 Закону України “Про внесення змін до Основ 

законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання 

медичної допомоги”, наказу Міністерства охорони здоров’я України 21.01.2013 

№ 41 “Про організацію паліативної допомоги в Україні”, з метою подальшого 

функціонування виїзної бригади паліативної допомоги “Хоспіс вдома” на базі 

комунального некомерційного підприємства “Ужгородський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги”, для  забезпечення хворих з обмеженим 

прогнозом життя якісною мультидисциплінарною допомогою, виконком міської 

ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити Програму “Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у 

м.Ужгород на 2019 -2023 роки” з подальшим винесенням на розгляд сесії 

міської ради. 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О. П. 

 

 

 

Міський голова                                       Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 



 

 

              ПОГОДЖЕНО 

             Рішення виконкому 

             15.05.2019 № 172  

                                                            

 

Паспорт Програми  

“Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м.Ужгород на 2019-2023 роки” 

 

Ініціатор розроблення Програми Управління охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення програми 

Закон України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, наказ 

Міністерства охорони здоров’я України 

21.01.2013 № 41 “Про організацію 

паліативної допомоги в Україні”  

Розробник Програми  Управління охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради 

Співрозробник Комунальне некомерційне підприємство 

“Ужгородський міський центр ПМСД” 

Головний розпорядник коштів Управління охорони здоров’я  

Учасники Програми Управління охорони здоров’я, 

Комунальне некомерційне підприємство 

“Ужгородський міський центр ПМСД” 

Термін реалізації 2019-2023 

Етапи реалізації 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 

Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

Додаток 1 

Загальний обсяг ресурсів, необхідний 

для реалізації Програми  

Додатки 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Програма 

            “Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м.Ужгород 

 на 2019-2023 роки” 

 

1. Загальні положення. 

 

        Необхідність впровадження цієї Програми виникла необхідність 

розширення доступності пацієнтів з невиліковними хворобами до якісної, 

комплексної, ефективної паліативної допомоги шляхом продовження її 

функціонування на базі комунального некомерційного підприємства 

“Ужгородський міський центр ПМСД”. Програма необхідна для повноцінного 

забезпечення існуючої бригади  необхідними медикаментами, медичним та 

технічним обладнанням, предметами фізичного догляду; удосконалення і 

впровадження освітніх програм з питань організації і надання паліативної 

допомоги для медичних, соціальних, релігійних, волонтерських організацій; 

посилення поінформованості мешканців м. Ужгород з метою формування 

громадської думки та розширення участі їх у наданні паліативної допомоги;  

співпраці з  благодійними організаціями, які вже працюють у цьому напрямку: 

“Благодійний фонд “Карітас Закарпаття”, ГО “Українська ліга розвитку  

паліативної та хоспісної допомоги”. 

 

2. Мета Програми 

 

          Основна мета Програми: 

 

− удосконалення та подальший розвиток системи паліативної допомоги у м. 

Ужгород задля забезпечення максимально можливої якості життя людини 

з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя шляхом 

раннього виявлення та контролю больового синдрому та інших проявів 

хвороби, усунення розладів фізіологічних функцій організму, соціальної, 

духовної, психологічної підтримки хворого і його рідних; 

 

− впровадження стандартів кваліфікованого надання  паліативної 

допомоги; 

 

− формування громадської думки для участі громадян і організацій у 

наданні паліативної допомоги; 

 

− формування ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації 

медичних працівників з питань паліативної допомоги. 

 



 

 

    Ступінь досягнення мети Програми визначається на основі моніторингу 

виконання органами виконавчої влади плану заходів. Оцінка успішності 

паліативної допомоги та її якості також визначається за допомогою 

соціологічних досліджень рівня задоволення потреб та забезпечення 

необхідними послугами пацієнтів, які потребують зазначеної допомоги. 

3. Основні завдання 

 

 Основними завданнями Програми є: 

 

− забезпечення фінансування існуючої виїзної бригади “Хоспіс вдома”, яка 

надаює паліативну та хоспісну допомогу мешканцям м.Ужгород (додаток 

3); 

 

− передбачення бюджетних коштів на забезпечення заробітної плати 

працівникам мультидисциплінарної бригади (додаток 2);  

 

− закупівля обладнання для виїзного відділення та інших необхідних 

медичних, технічних засобів та предметів догляду (додаток 3); 

 

− створення постійно оновлюваного реєстру осіб, які мають потребу 

(можуть мати потребу) у паліативній допомозі; 

 

− проведення цілеспрямованої інформаційної кампанію задля 

максимального використання можливостей державних органів влади, 

ЗМІ; поширення інформації (аналітичних матеріалів, звітів, аргументів та 

тверджень), залучення неурядових організацій до процесу формування 

позитивної громадської думки щодо завдань паліативної допомоги. 

 

4. Очікувані результати від реалізації Програми 

                            

Впровадження Програми дасть змогу: 

 

− значно збільшити охопленість хворих наданням паліативної допомоги та 

покращити якість їх життя, розпочати формування системи ефективної 

паліативної допомоги відповідно до потреб населення та міжнародних 

стандартів; 

 

− забезпечити потребу мешканців міста у паліативній допомозі до 70-80 %; 

− забезпечити 100 % паліативних хворих, які потребують знеболення, 

ефективними знеболюючими засобами в умовах, де вони цього 

потребують (хоспіс вдома та ін.); 

 



 

 

− сформувати ефективну систему додаткового навчання медичних 

працівників з питань паліативної допомоги, діагностики та лікування 

болю при наданні паліативної допомоги, соціальної, психологічної та 

духовної допомоги паліативним хворим та їхнім рідним; 

 

− підвищити громадянську активність населення та активність 

недержавних організацій у виконанні програм паліативної допомоги та 

догляду, розвиток благодійництва та волонтерства у цій сфері; 

− створити сприятливе інформаційне середовище, необхідне для подальшої 

послідовної реалізації Концепції розвитку паліативної допомоги у м. 

Ужгороді. 

 

 

5. Фінансове забезпечення реалізації Програми. 

    (додаток 1 до Програми) 

       

 Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів 

міського бюджету  у межах наявних фінансових ресурсів, а також інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством України.   

    

6. Заходи Програми 

(додаток 4 до Програми) 

 

7. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

 Організаційне забезпечення та координацію виконання Програми 

здійснює управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради.  

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиметься у межах компетенції управління охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради. 

Відповідальним виконавцем Програми є комунальне некомерційне 

підприємство “Ужгородський міський центр ПМСД”. 

 Комунальне некомерційне підприємство “Ужгородський міський центр 

ПМСД” інформує про виконання Програми та надає пропозиції з 

удосконалення її реалізації в управління охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради щоквартально до 05 числа протягом терміну реалізації Програми.  

 Управління охорони здоров'я щопівроку готує та подає на засідання 

виконкому та за підсумками року на розгляд сесії міської ради звіт про стан її 

виконання з наростаючим підсумком. 

 

___________________________________________________________________ 

 



 

 

Додаток 1 до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

(тис.грн.) 

Джерела 

фінансування 

Загальний 

обсяг(тис.грн) 

З них за роками: 

2019 2020 2021 2022 2023 

Міський 

бюджет 

14 483,4 2 148,1 2 470,3 2 840,9 3 267,0 3 757,1 

Всього: 14 483,4 2 148,1 2 470,3 2 840,9 3 267,0 3 757,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

 

 

                    Передбачення бюджетних коштів 

на забезпечення заробітної плати працівникам мультидисциплінарної бригади   

 
№ 

п/п 

Посада Шта

тні 

один

иці 

 

Запланована заробітна плата на місяць, 

грн. 

в т.ч. по КЕКВ: 

Посадовий 

оклад з 

підвищення

м КЕКВ 

2110 

КЕКВ 2110 

оплата 

праці 

КЕКВ 2120 

нарахування 

на заробітну 

плату 

1. Лікар ЗПСМ 1,5 9 000,00 13 500,00 2 970,00 

2. Фізичний терапевт, ерготерапевт 1,0 9 000,00 9 000,00 1 980,00 

3. Сестра медична ЗПСМ 2,0 8 000,00 16 000,00 3 520,00 

4. Сестра медична 2,0 8 000,00 16 000,00 3 520,00 

5. Психолог 1,0 9 000,00 9 000,00 1 980,00 

6. Соціальний працівник 1,0 8 000,00 8 000,00 1 760,00 

7. Молодша медична сестра 2,0 6 000,00 12 000,00 2 640,00 

8. Диспетчер 1,0 6 000,00 6 000,00 1 320,00 

9. Водій 1,0 6 000,00 6 000,00 1 320,00 

 Всього 12,5  95 500,00 21 010,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 до Програми

Відповідальні виконавці, 

ТПКВК МБ, завдання 
програми, результативні 

показники

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

Загальний 
фонд

Спеціальн
ий фонд

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

Всього на виконання 
програми 2148,1 2148,1 0,0 2470,3 2470,3 0,0 2840,9 2840,9 0,0 3 267,00 3 267,00 0,00 3 757,10 3 757,10 0,00

ТПКВК МБ

Відповідальний 
виконавець: Управління 
охорони здоров'я, 
Ужгородський міський 
центр первинної медико-
санітарної допомоги

Показники виконання:

Показники витрат (вхідних 
ресурсів): Обсяг видатків 
для забезпечення 
фінансування існуючої 
виїзної бригади "Хоспіс 
вдома" для забезпечення 
максимально можливої 
якості життя людини (грн.)

Міський 
бюджет 2148,1 2148,1 0,0 2470,3 2470,3 0,0 2840,9 2840,9 0,0 3 267,00 3 267,00 0,00 3 757,10 3 757,10 0,00

Показник продукту:

2019 рік 2020 рік 2021 рік

Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Результативні показники виконання Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м.Ужгород на 2019-2020 роки

Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Мета: Забезпечення максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя шляхом раннього виявлення та контролю больового синдрому та інших проявів хвороби

Завдання 1.  Забезпечення фінансування існуючої виїзної бригади "Хоспіс вдома" для забезпечення максимально можливої якості життя людинизахворювань 

Разом

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Код 
тимчасової 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня

ІV етап V етап

2022 рік 2023 рік

Етапи виконання програми

І етап ІІ етап ІІІ етап



Показник продуктивності 
(ефективності): Кількість 
осіб, які потребують надання 
паліативної допомоги

Міський 
бюджет 484 484 0 556 556 0 560 560 0 560 560 0 560 560 0

Показник 
результативності (якості): 
Динаміка витрат на одного 
хворого

Міський 
бюджет 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0%



Додаток 5 до Програми

тис.грн.

Загальний 
фонд

Спеціаль
ний фонд

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальни
й фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціал
ьний 
фонд

Всього на 
виконання 
програми

Міський бюджет 2 148,10 2 148,10 0,00 2 470,30 2 470,30 0,00 2 840,90 2 840,90 0,00 3 267,00 3 267,00 0,00 3 757,10 3 757,10 0,00

Управління 
охорони здоров'я, 

Ужгородський 
міський центр 

первинної медико-
санітарної допомоги

Завдання 
1.Забезпечення 
фінансування 
існуючої виїзної 
бригади "Хоспіс 
вдома" для 
забезпечення 
максимально 
можливої якості 
життя людини

Міський бюджет 2 148,10 2 148,10 0,00 2 470,30 2 470,30 0,00 2 840,90 2 840,90 0,00 3 267,00 3 267,00 0,00 385 000,00 385 000,00 0,00

Управління 
охорони здоров'я, 

Ужгородський 
міський центр 

первинної медико-
санітарної допомоги

Обсяг 
видатків

у т.ч. кошти міського 
бюджету

ІІІ етап ІV етап

Обсяг 
видатків

у т.ч. кошти міського 
бюджету

2020 рік

ІІ етап

2021 рік

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Обсяг 
видатків

Мета: Забезпечення максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя шляхом раннього виявлення та контролю больового синдрому та інших проявів хвороби

Перелік завдань Програми "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у  м.Ужгород на 2019-2023 роки

Відповідальні 
виконавці

Обсяг 
видатків

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Обсяг 
видатків

у т.ч. кошти міського 
бюджету

Мета, завдання, 
ТПКВКМБ

Джерела 
фінансування

Етапи виконання програми

І етап V етап

2019 рік 2023 рік2022 рік
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