
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLVІ сесія    VII   скликання 
(позачергове засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
09 квітня 2020 року                   Ужгород                                            № 1922 

 

 

Про зміни до рішення XVІІ сесії  

міської ради VIІ скликання 

09.11.2017 року №794 

 

 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

міська рада  ВИРІШИЛА: 

  

        1. Внести зміни до рішення XVІІ сесії міської ради VIІ скликання 

09.11.2017 року №794 “Про міську Програму «Цукровий та нецукровий діабет 

на 2018-2022 роки”, виклавши Додаток 1 та Додаток 2 до Програми у новій 

редакції згідно з додатками 1,2. 

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В.Гомоная. 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Додаток 1 

               до рішення XLVI 

               сесії міської ради VII скликання 

               09.04.2020 p. № 1922 
 

               Додаток 1 до Програми   

 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми  
 

                                                                                                                                                                                 (тис.грн) 

Джерела 

фінансуван

ня 

Загальний обсяг 

(тис. грн.) 

З них за роками : 

2018 2019 2020 2021 2022 

Державний 

бюджет  
     

Міський 

бюджет 
38 885,4 4 923,0 5 991,7 11 868,6 7 488,0 8 614,1 

Всього: 38 885,4 4 923,0 5 991,7 11 868,6 7 488,0 8 614,1 
 

  

 

 

 Секретар ради                                                                                                                                            Андріана СУШКО 



Додаток 2

до рішення XLVI

сесії міської ради VII скликання

09.04.2020 p. № 1922

Додаток 2 до Програми

тис.грн.

2018 2019 2020 2021 2022

тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн.

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет (цільові 

видатки)

Міський бюджет 5 350,0

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет

Міський бюджет 2 169,5 2 825,1 2 876,9 3 300,0 3 798,0

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет

Міський бюджет

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет

Міський бюджет

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет

Міський бюджет

Державний 

бюджет

6 Залучення засобів масової 

інформації, навчальних 

закладів і громадських 

організацій до інформування 

населення з питань 

профілактики, діагностики та 

лікування захворювання на 

цукровий діабет

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Ужгородська міська 

рада

4 Продовження роботи зі 

створення на базі закладів 

охорони здоров’я кабінетів 

«Самоконтролю хворих на 

цукровий діабет»

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Ужгородська міська 

рада

5 Удосконалення державної 

системи реєстрації хворих на 

цукровий діабет, технічне 

забезпечення  та програмний 

супровід реєстру хворих на 

цукровий діабет

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Ужгородська міська 

рада

2 Забезпечення хворих на 

цукровий діабет 2 типу 

цукрознижувальними 

лікарськими засобами 

(таблетки)

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Ужгородська міська 

рада

3 Створення та впровадження 

системи психологічної 

підтримки хворих на 

цукровий діабет та членів їх 

сімей, зокрема із залученням 

волонтерів

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Ужгородська міська 

рада

 Заходи міської Програми

"Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки"

№ Назва заходу Виконавці Джерела 

фінансування

1 Забезпечення хворих на 

цукровий діабет препаратами 

інсуліну

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Ужгородська міська 

рада



Обласний 

бюджет

Міський бюджет

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет

Міський бюджет 135,8 156,2 179,6 206,5 237,5

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет

Міський бюджет 355,3 408,6 470,0 540,5 621,6

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет

Міський бюджет 2 262,4 2 601,8 2 992,1 3 441,0 3 957,0

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет

Міський бюджет

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет

Міський бюджет

Державний 

бюджет

Обласний 

бюджет

Міський бюджет 4 923,0 5 991,7 11 868,6 7 488,0 8 614,1

Секретар ради

Всього по Програмі:

9 Участь у проведенні щороку  

Всесвітнього дня боротьби із 

захворюванням на діабет (14 

листопада).

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Ужгородська міська 

рада

10 Розповсюдження 

просвітницьких матеріалів з 

питань профілактики, 

виявлення та лікування 

цукрового діабету

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Ужгородська міська 

рада

7 Забезпечення  дітей, хворих 

на цукровий діабет 

витратними матеріалами для 

приладів постійного 

моніторингу глюкози крові, 

голками до шприц ручок та 

тест картриджами для 

визначення глікозильованого 

гемоглобіну.

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Ужгородська міська 

рада

8 Забезпечення дітей і дорослих 

витратними матеріалами для 

приладів постійної інфузії 

інсуліну (інсулінових помп) 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Ужгородська міська 

рада

6 Залучення засобів масової 

інформації, навчальних 

закладів і громадських 

організацій до інформування 

населення з питань 

профілактики, діагностики та 

лікування захворювання на 

цукровий діабет

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Ужгородська міська 

рада

6 Закупівля лікарських засобів 

для лікування нецукрового 

діабету 

Департамент охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Ужгородська міська 

рада

Андріана СУШКО
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