
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 
 
_________________                       Ужгород 
 
Про зміни до рішення ХХХІV сесії  
міської ради VIІ скликання 
28.02.2019 №1436  

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

місцеве самоврядування в Україні» 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Внести зміни до Програми безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії 
населення м.Ужгород на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням ХХХІV сесії 
міської ради VII скликання 28.02.2019 №1436, а саме: 
          1.1.  Пункт 4 рішення, викласти в новій редакції, а саме: 
         “4. Виконавцем Програми визначити управління охорони здоров'я 
(Решетар В.В.), КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської 
ради (Сіра А.Ю.) та КНП “Ужгородський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги” (Козак Т.Ю.)”. 
        1.2. Абзац 3 та абзац 4 Розділу 7 Програми, викласти в новій редакції, а 
саме: 
        “Відповідальним виконавцем Програми є управління охорони здоров'я, 
КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради та КНП 
“Ужгородський міський центра первинної медико-санітарної допомоги”; 
   “КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради та 
КНП “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” 
інформують про хід і результати виконання заходів Програми та надає 
пропозиції з удосконалення її реалізації в управління охорони здоров'я 
Ужгородської міської ради щоквартально до 05 числа протягом терміну 
реалізації Програми”.    
      1.3. Паспорт Програми, додаток 1, додаток 2, додаток 3 та додаток 4 до 
Програми викласти в новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5. 
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Білака О.П. 

 
Міський голова                                               Богдан АНДРІЇВ 



 

       Додаток 1 
       до рішення __________   
                         сесії міської ради VII скликання 
                                   _____________№______________ 
                                                                      
          Додаток  до  
       Програми  
 
 

Паспорт Програми 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород  
на 2019-2020 роки 

 
Ініціатор розроблення Програми Управління охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради 
Дата, номер і назва розпорядчого 
документа про розроблення 
програми 

Закони України “Основи законодавства 
України про охорону здоров’я”, “Про 
державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення”, “Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в 
Україні”, постанова Кабінету Міністрів 
України 17.08.1998 № 1303 “Про 
впорядкування безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань” 

Розробник Програми  Управління охорони здоров’я 
Ужгородської міської ради 

Співрозробник КНП «Ужгородська міська поліклініка» 
Ужгородської міської ради, КНП 
“Ужгородський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги” 

Головний розпорядник коштів Управління охорони здоров’я 
Ужгородської міської ради 

Відповідальні виконавці Управління охорони здоров’я, КНП 
«Ужгородська міська поліклініка» 
Ужгородської міської ради, КНП  
“Ужгородський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги” 

Учасники Програми Управління охорони здоров’я, КНП 
«Ужгородська міська поліклініка» 
Ужгородської міської ради, КНП  
“Ужгородський міський центр первинної 



 

медико-санітарної допомоги” 
Термін реалізації 2019-2020 
Етапи реалізації 2019, 2020 
Перелік бюджетів, які беруть участь 
у виконанні Програми 

Міський бюджет 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, всього, у тому числі: 

Згідно додатку 1 до Програми 
 

Загальний обсяг ресурсів, 
необхідний для реалізації Програми  

Згідно додатку 1 до Програми 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       Додаток 2 
       до рішення __________   
                         сесії міської ради VII скликання 
                                   _____________№______________ 
 
       Додаток 1 до Програми 

 
 

Ресурсне забезпечення Програми  
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного 

лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 2019-2020 роки” 
 

(тис.грн.) 
Джерела 
фінансування 

Загальний 
обсяг 
(тис.грн) 

З них за роками: 
2019 2020 

 
Міський бюджет 6 012,0 350,0 5 662,0 
Всього: 6 012,0 350,0 5 662,0 

 
 
 
 
 

Секретар ради       Андріана СУШКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                    Додаток 3 
                                                                                                                                    до рішення______ сесії 
                                                                                                                                    міської ради VII скликання   
                                                                                                                  _____________№_________                                                                                                                                                                                                                                            
                                                       
                                                                                                                                    Додаток 2 до Програми 

 
Перелік заходів і завдань  

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

 
№ 

з/п Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування  тис. 
грн., у тому числі: 

Очікуваний 
результат 

  

 
2019 рік 

 
2020 рік 

  

І. 
 Забезпечення окремих груп населення та певних категорій хворих, визначених постановою Кабінету Міністрів України  17.08.1998 № 1303 
“Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 
груп населення та за певними категоріями захворювань” 



 

     1.1 
 

Відшкодування 
вартості лікарських 
засобів за 
рецептами лікарів, 
у разі 
амбулаторного 
лікування пільгової 
категорії дитячого 
населення  

Оптимальне 
забезпечення 
доступності окремих 
груп дитячого 
населення та певних 
категорій хворих до 
якісної медичної 
допомоги  

Протягом  
2019 – 2020 рр. 

Управління 
охорони 
здоров'я,  КНП 
«Ужгородська 
мііська 
поліклініка» 
Ужгородської 
міської ради, 
КНП 
“Ужгородський 
міський центр 
ПМСД” 

Міський 
бюджет 150,0 165,0 

Забезпечення 
окремих груп 
дитячого 
населення за 
певними 
категоріями 
захворювань 
безоплатним 
та пільговим 
відпуском 
лікарських 
засобів  за 
рецептами 
лікарів  у разі 
амбулаторног
о лікування   

  



 

1.2. 

Відшкодування 
вартості  
лікарських засобів 
за рецептами 
лікарів, у разі 
амбулаторного 
лікування 
пільгової категорії 
дорослого 
населення 

Оптимальне 
забезпечення  
доступності пільгової 
категорії  населення 
дорослого населення 
до якісної медичної 
допомоги  

Протягом  
2019 – 2020 рр. 

Управління 
охорони здоров'я,  
КНП 
«Ужгородська 
мііська 
поліклініка» 
Ужгородської 
міської ради, 
КНП 
“Ужгородський 
міський центр 
ПМСД” 

Міський 
бюджет 200,0 5 497,0 

Забезпечення 
пільгової 
категорії 
дорослого 
населення за 
певними 
категоріями 
захворювань 
безоплатним 
та 
пільговим 
відпуском 
лікарських 
засобів  за 
рецептами 
лікарів  у разі 
амбулаторног
о лікування   

 Всього:     350,0 5 662,0  
 

 
 
 
 
Секретар ради                                                                                                                                               Андріана СУШКО 
 
 
 

 
 


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

