
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІI сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 337 

 

Про зміни до рішення XVІІ сесії  

міської ради VIІ скликання 

09.11.2017 року №796 

 

 

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

самоврядування в Україні» 

 

міська рада  ВИРІШИЛА: 

  

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

09.11.2017 року №796 “Про міську Програму боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2018-2022 роки”, виклавши Додаток 1 та Додаток 2 до 

Програми у новій редакції згідно з додатками. 

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Ю. Рахівського. 

 

 

Міський голова               Богдан АНДРІЇВ

  

 

 

 

 

 



              Додаток 1 

              до рішення VIII  

              сесії міської ради VIII скликання  

              03.08.2021 р. № 337 

 

              Додаток 1 до Програми 
 

 

 

Ресурсне забезпечення 

міської Програми боротьби з онкологічними захворюваннями   

на  2018-2022 роки    

 

тис.грн 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

З них за роками: Усього витрат на 

виконання 

Програми 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, усього 

 у тому числі: 
2 375,0 2 731,3 3 140,9 4 000,0 4 153,9 16 401,1 

 Бюджет Ужгородської 

міської територіальної 

громади 

2 375,0 2 731,3 3 140,9 4 000,0 4 153,9 16 401,1 

 

 

 
 

     Секретар ради                                                                                                                                            Арсен МЕЛКУМЯН 



Додаток 2

до рішення____________________VIII

сесії міської ради_______скликанняVIII скликання

03.08.2021 р.№ 332337

Додаток 2 до Програми

Разом 2018 2019 2020 2021 2022

399,8 59,3 68,2 78,4 90,2 103,71.

Удосконалення 

системи 

профілактики 

онкологічних 

захворювань

1.Застосування  

скринінгових програм в 

роботі лікувально-

профілактичних закладів з 

метою раннього виявлення 

передпухлинних 

захворювань і злоякісних 

новоутворень, зокрема раку 

шийки матки, молочної 

залози, інших локалізацій; 

використання електронних 

систем контролю  

цитологічного та мамо- 

логічного  скринінгу та 

забезпечення 

профілактичних заходів,  

ранньої діагностики,   

кабінетів патології шийки 

матки, мамо логічних 

кабінетів (плівка), 

розхідними матеріалами   

2018-2022

Управління охорони 

здоров'я 

Ужгородської 

міської ради, КНП 

«Ужгородська міська 

поліклініка» 

Ужгородської 

міської ради, КНП 

«Ужгородський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

Ужгородської 

міської ради, КНП 

«Ужгородський 

міський пологовий 

будинок» 

Ужгородської 

міської ради

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

Міська програма  боротьби з онкологічними захворюваннями  на  2018-2022 роки

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,

у тому числі по роках  



Разом 2018 2019 2020 2021 2022
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,

у тому числі по роках  

Управління охорони 

здоров'я 

Ужгородської 

міської ради

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

764,4 879,1

5 455,2 809,1 930,5 1 070,0 1 230,5 1 415,1

3 388,8 502,6

Управління охорони 

здоров'я 

Ужгородської 

міської ради, КНП 

«Ужгородська міська 

поліклініка» 

Ужгородської 

міської ради, КНП 

«Ужгородський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

Ужгородської 

міської ради

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

578,0 664,7

Управління охорони 

здоров'я 

Ужгородської 

міської ради, КНП 

«Ужгородська міська 

поліклініка» 

Ужгородської 

міської ради

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

2

Удосконалення 

методів  

діагностики 

злоякісних 

новоутворень та 

спеціального 

лікування  

онкологічно хворих, 

реабілітації, 

інформування 

пацієнтів про 

можливості 

діагностики, 

профілактики 

злоякісних 

новоутворень 

2.1 Забезпечення міської 

поліклініки (онкокабінетів) 

медичними препаратами 

супроводу під час 

спеціального лікування 

онкологічно хворих

2018-2022

2.3 Розповсюдження 

пам"ятки для онкологічно 

хворих, плакатів, бюлетенів 

для інформування з питань 

профілактики, ранньої 

діагностики злоякісних 

новоутворень, методів 

лікування.  

2018-2022

2.2 Забезпечення медичної, 

соціальної, психологічної та 

реабілітації онкологічно 

хворих. Забезпечення 

онкологічно хворих 

виробами медичного 

призначення для реабілітації  

а саме кало приймачами, 

сечоприймачами та засобами 

догляду.

2018-2022



Разом 2018 2019 2020 2021 2022
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,

у тому числі по роках  

3

Забезпечення 

онкологічно хворих 

пацієнтів 

паліативною та 

обезболюючою 

терапією

Забезпечення онкологічних 

хворих медичними 

препаратами для 

обезболення 

2018-2022

Управління охорони 

здоров'я 

Ужгородської 

міської ради, КНП 

«Ужгородська міська 

поліклініка» 

Ужгородської 

міської ради, КНП 

«Ужгородський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

Ужгородської 

міської ради

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

7 157,3 1 004,0 1 154,6 1 327,8 1 914,9 1 756,0

Всього по Програмі

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

16 401,1 2 375,0 2 731,3 3 140,9 4 000,0 4 153,9

Секретар ради

Управління охорони 

здоров'я 

Ужгородської 

міської ради

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

2

Удосконалення 

методів  

діагностики 

злоякісних 

новоутворень та 

спеціального 

лікування  

онкологічно хворих, 

реабілітації, 

інформування 

пацієнтів про 

можливості 

діагностики, 

профілактики 

злоякісних 

новоутворень 

2.3 Розповсюдження 

пам"ятки для онкологічно 

хворих, плакатів, бюлетенів 

для інформування з питань 

профілактики, ранньої 

діагностики злоякісних 

новоутворень, методів 

лікування.  

2018-2022

Арсен МЕЛКУМЯН
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