
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11.12.2019     Ужгород                    № 451 

 

Про затвердження фінансових 

нормативів витрат у комунальних 

некомерційних підприємствах міста 

 

 Відповідно до статей 82, 86, 93, 94, 101, 103 Бюджетного кодексу 

України, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з 

метою забезпечення належного рівня послуг у галузі охорони здоров'я, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 1. Затвердити фінансові нормативи витрат на отримання послуг в 

комунальних некомерційних підприємствах міста згідно з додатком. 

 2. Встановити, що: 

 2.1. Послуги у галузі охорони здоров'я надаються медичними закладами 

міста, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету безкоштовно для 

громадян, які проживають та/або зареєстровані за межами міста Ужгорода, на 

підставі договору про здійснення міжбюджетних трансфертів між 

Ужгородською міською радою та відповідними об'єднаними територіальними 

громадами/іншими адміністративно-територіальними одиницями. 

 2.2. Громадяни, які отримують послуги в комунальних некомерційних 

підприємствах міста, але зареєстровані за межами міста Ужгород, у разі 

відсутності договору про передачу міжбюджетного трансферту між 

Ужгородською міською радою та відповідними об'єднаними територіальними 

громадами/іншими адміністративно-територіальними одиницями, оплачують їх 

самостійно, відповідно до додатку.  

 3. Покласти персональну відповідальність на директорів комунальних 

некомерційних підприємств за госпіталізацію та лікування хворих, дотримання 

контролю та відшкодування коштів відповідно до фінансових нормативів 

витрат. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови О. Білака. 

 

 

Міський голова                                                                   Богдан АНДРІЇВ 



 

 

 

         Додаток 

         до рішення виконкому 

         11.12.2019 № 451 

 

Фінансові нормативи витрат на отримання медичних послуг в комунальних 

некомерційних підприємствах  

 

№ п/п Показники Фінансовий норматив 

(грн.) 

1 Вартість одного ліжко/дня  

КНП “Центральна міська клінічна лікарня” 

 Ужгородської міської ради 

 терапевтичне відділення 642,00 

 кардіологічне відділення 567,25 

 карідологічне відділення для хворих на 

інфаркт міокарда 

938,20 

 пульмонологічне відділення 669,25 

 неврологічне відділення 577,84 

 відділення судинної неврології 711,02 

 анестезіологічне відділення 4508,28 

 відділення дитячої хірургії 1026,60 

 хірургічне відділення № 1 1002,21 

 хірургічне відділення № 2 809,90 

 гастроентерологічне відділення 681,33 

 травматологічне відділення 783,70 

КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня»  

Ужгородської міської ради 

 відділення старшого дитинства 502,63 

 відділення молодшого дитинства 622,47 

 відділення захворювань органів дихання 555,74 

 відділення інтенсивної терапії 2130,32 

КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» 

Ужгородської міської ради 

 відділення патології вагітності 722,72 

 гінекологічне відділення 550,95 

 акушерське фізіологічне відділення 630,98 



 

 

 акушерське обсерваційне відділення 840,51 

 неонатологічне відділення 736,26 

 відділення реанімації та інтенсивної 

терапії 

5243,07 

 відділення інтенсивної терапії 

новонароджених 

2127,24 

2 Вартість одного віддівідування  

 в поліклініці 97,69 

 в жіночій консультації 76,70 

 
 

 

 

Керуючий справами виконкому                                         Олена МАКАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


