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01 липня 2021 року                    Ужгород                                № 236 

 

Про зміни до рішень міської ради  

23.07.2020 №2022,  №2023, 12.12.2019 №1804,  

09.11.2017 №792, №793, №794, №795, №796, 

28.08.2018 №1187, №1188, 30.05.2019 №1583, 

14.11.2019 №1733, 07.05.2020 №1928 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання рішення VІ сесії Ужгородської міської ради VІІІ  

скликання  20 травня 2021 року № 189 «Про зміни до рішення XLI сесії міської 

ради VІІ скликання 14 листопада 2019 року № 1790» та розпорядження 

міського голови 26.05.2021 року № 96-р «Про зміни до переліку посад апарату 

міської ради та її виконавчих органів», у зв'язку із реорганізацією управління 

охорони здоров'я на управління охорони здоров'я та цивільного захисту 

населення для належного виконання міських цільових програм 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Внести зміни до рішень L сесії міської ради VII скликання 23.07.2020 

№ 2022 “Про Програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 

у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 

2021-2023 роки”, № 2023 “Про Програму забезпечення мешканців м. Ужгород, 

які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 

2021-2023 роки”, XLII сесії міської ради VII скликання 12.12.2019 № 1804 “Про 

Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 

виконавчих органів на 2020-2022 роки”, XVII сесії міської ради VII  скликання 

09.11.2017 № 792 “Про Програму медичного забезпечення ветеранів, інвалідів 

Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки”, № 793 

“Про міську цільову соціальну Програму протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2018-2022 роки”, № 794 “Про міську Програму “Цукровий та 

нецукровий діабет на 2018-2022 роки”, № 795 “Про міську Програму “Розвиток 

нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки”, № 796 “Про міську 

Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки”, 



XXVI сесії міської ради VII скликання 28.08.2018 № 1187 “Про Програму 

забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для надання медичної 

допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки”, № 

1188 “Про програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними 

хворобами у м. Ужгород на 2018-2022 роки”, XXXVI сесії міської ради VII 

скликання 30.05.2019 №1583 “Про Програму “Розвиток паліативної та 

хоспісної допомоги у м. Ужгород на 2019-2023 роки”, XLI міської ради VII 

скликання 14.11.2019 № 1733 “Про Програму фінансової підтримки закладів 

первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті 

Ужгород на 2020-2023 роки”, XLVII сесії міської ради VII скликання 07.05.2020 

№ 1928 “Про Програму забезпечення роботи медичних комісій при 

Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2020-2023 

роки” виклавши по тексту рішень та додатків до них назву “Управління 

охорони здоров'я” у редакції “Управління охорони здоров'я та цивільного 

захисту населення” та застосувати з 02 серпня 2021 року. 

     2. Головним розпорядником коштів Програм визначити управління охорони 

здоров'я та цивільного захисту населення.  

      3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

В. Гомоная. 

 

 

Міський голова                               Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


