
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІI сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 338 

 

Про зміни до рішення L сесії 

міської ради VII скликання 

23.07.2020 №2023 

 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада  ВИРІШИЛА: 

  

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

№ 2023 “Про Програму забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають на 

рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2021-2023 роки”, 

виклавши Додатки 1, 2, 3, 4 до Програми у новій редакції згідно з додатками 1, 

2, 3, 4. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 
       



тис.грн.

2021 2022 2023

Міський бюджет 2 840,0 1 000,0 840,0 1 000,0

Всього 2 840,0 1 000,0 840,0 1 000,0

Секретар ради

Джерела фінансування
Загальний 

обсяг

З них за роками:

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

Додаток 1

до рішення VIII

сесії міської ради VIII скликання

03.08.2021 р. № 338



тис.грн.

2021 2022 2023

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади, всього:

2 840,0 1 000,0 840,0 1 000,0

1.1.

Рідкісні ендокринні хвороби, 

розлади харчування та 

порушення обміну речовин

в тому числі 1 190,0 400,0 360,0 430,0

1.2.

Рідкісні хвороби крові й 

кровотворних органів та окремі 

порушення із залученням 

імунного механізму

в тому числі 659,0 250,0 186,0 223,0

1.3.
Рідкісні хвороби нервової 

системи
в тому числі 669,0 260,0 186,0 223,0

1.4.

Рідкісні хвороби кістково-

м'язової системи та сполучної 

тканини

в тому числі 40,1 11,0 13,2 15,9

1.5. Рідкісні новоутворення в тому числі 281,9 79,0 94,8 108,1

2021-2023 

Управління 

охорони здоров'я 

Ужгородської 

міської ради

Міський 2 840,0 1 000,0 840,0 1 000,0

2 840,0 1 000,0 840,0 1 000,0

Міський 2 840,0 1 000,0 840,0 1 000,0

Додаток 2 до Програми

 Перелік заходів Програми забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими 

засобами на 2021 - 2023 роки

№ з/п Назва заходу
Термін 

виконання

Відповідальні за 

виконання

Джерела 

фінансування

1

Забезпечення медикаментами 

необхідними  для лікування 

(підтримки життя) хворих області з 

рідкісними хворобами, в тому числі:

2021-2023 

Управління 

охорони здоров'я 

Ужгородської 

міської ради,КНП 

" Ужгородська 

міська дитяча 

клінічна лікарня", 

КНП 

"Ужгородська 

міська 

поліклініка", КНП 

"Ужгородський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги"

Забезпечення медикаментами 

необхідними  для лікування 

(підтримки життя) хворих міста з 

рідкісними хворобами

ВСЬОГО по заходу

Орієнтовні обсяги фінансування

Загальний 

обсяг, тис. 

грн.

За роками виконання

Всього по програмі



2021 2022 2023

№ з/п Назва заходу
Термін 

виконання

Відповідальні за 

виконання

Джерела 

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

Загальний 

обсяг, тис. 

грн.

За роками виконання

Секретар ради Арсен МЕЛКУМЯН



тис.грн.

Відповідальні 

виконавці, 

ТПКВК МБ, завдання 

програми, 

результативні 

показники

Загальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд

Загальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд

Загальний 

фонд

Спеціальни

й фонд

Всього на виконання 

програми
1 000,00 1 000,00 0,00 840,00 840,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

Показники виконання:

Завдання 1.  Забезпечення хворих життєво необхідними препаратами (в тому числі, лікарськими засобами для специфічної етіопатогенетичної корекції), для 

своєчасного і довгострокового лікування хворих з РЗ.

Разом

у т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної 

громади

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я

Етапи виконання програми

І етап ІІІ етап

Результативні показники виконання Програми забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, 

лікарськими засобами на 2021 - 2023 роки

Разом

2022 рік

Разом

Мета: Забезпечити за рахунок бюджетних коштів удосконалення системи ранньої діагностики РЗ, якісного диспансерного спостереження, сучасного 

комплексного лікування і реабілітації хворих та  проведення пренатальної діагностики, що приведе до зниження рівня смертності, уповільнення прогресування 

захворювань, подовження тривалості та  покращення якості життя хворих.

Додаток 3 до Програми

до рішення________

сесії міської ради VII скликання

___________№__________

Додаток 3 до Програми

у т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної громади

ІІ етап

2021 рік 2023 рік

у т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної 

громади



Показники витрат 

(вхідних ресурсів): Обсяг 

видатків для забезпечення 

хворих на рідкісні 

(орфанні) захворювання 

препаратами (грн.)

Бюджет 

Ужгородсько

ї міської 

територіаль

ної громади

1 000,00 1 000,00 0,00 840,00 840,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

Показник продукту:

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

Кількість осіб, які 

потребують забезпечення 

препаратів

Бюджет 

Ужгородсько

ї міської 

територіаль

ної громади

3229 3229 0 3229 3229 0 3229 3229 0

Показник 

результативності 

(якості): Динаміка витрат 

на одного хворого

Бюджет 

Ужгородсько

ї міської 

територіаль

ної громади

100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0

Секретар ради Арсен МЕЛКУМЯН



Додаток 4 до Програми

тис.грн.

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Загальний 

фонд

Спеціаль

ний фонд

Загальний 

фонд

Спеціал

ьний 

фонд

у т.ч. кошти 

бюджету 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

Мета, завдання, 

ТПКВКМБ

Джерела 

фінансування

ІІ етап ІІІ етап

Обсяг 

видатків

Перелік завдань Програми забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2021 - 2023 роки

Відповідальні 

виконавці

Обсяг 

видатків

у т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної 

громади Обсяг 

видатків

Етапи виконання програми

І етап

2021 рік 2022 рік 2023 рік

у т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної громади

Додаток 4 до Програми

до рішення VIII

сесії міської ради VIII скликання

03.08.2021 р.№ 338



Всього на 

виконання 

програми

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

1 000,0 1 000,0 0,0 840,0 840,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0

Управління 

охорони здоров'я, 

КНП "Ужгородська 

міська дитяча 

клінічна лікарня", 

КНП "Ужгородська 

міська поліклініка", 

КНП 

"Ужгородський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги"

Завдання 1. 

Забезпечення хворих 

життєво 

необхідними 

препаратами (в тому 

числі, лікарськими 

засобами для 

специфічної 

етіопатогенетичної 

корекції), для 

своєчасного і 

довгострокового 

лікування хворих з 

РЗ.

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

1 000,0 1 000,0 0,0 840,0 840,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0

Управління 

охорони здоров'я, 

КНП 

""Ужгородська 

міська дитяча 

клінічна лікарня", 

КНП "Ужгородська 

міська поліклініка", 

КНП 

"Ужгородський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної 

допомоги"

Секретар ради Арсен МЕЛКУМЯН

Мета: Забезпечити за рахунок бюджетних коштів удосконалення системи ранньої діагностики РЗ, якісного диспансерного спостереження, сучасного комплексного лікування і 

реабілітації хворих та  проведення пренатальної діагностики, що приведе до зниження рівня смертності, уповільнення прогресування захворювань, подовження тривалості та  

покращення якості життя хворих.
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