
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІI сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 335 

 

Про Програму забезпечення  

мешканців м. Ужгород імплантами 

для надання медичної допомоги хворим із  

ураженням органів опори та руху  

на 2023-2026 роки 

 

 Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 13 та 14 Основ законодавства України  про охорону здоров’я, з 

метою реалізації державної політики у сфері охорони здоровя населення, 

направленої на покращення якості надання ортопедо-травматологічної 

допомоги мешканцям м.Ужгород,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити Програму забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами 

для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 

2023-2026 роки згідно з додатком. 

  2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) здійснювати 

фінансування Програми у межах коштів, затверджених бюджетом 

Ужгородської міської територіальної громади на відповідний рік. 

  3. Головним розпорядником коштів Програми визначити управління 

охорони здоров'я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради. 

  4. Виконавцем Програми визначити КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради (Курах І.І.). 

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

 

 

Міський голова          Богдан АНДРІЇВ

                  

                                                                                                    

 

 



         Додаток  

                           до рішення VIII сесії 

                          міської ради VIII скликання 

         03.08.2021 р. № 335      

                                                                     

Паспорт Програми  

забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для надання медичної 

допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2023-2026 роки 

 

Ініціатор розроблення Програми Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», звернення 

до міського голови депутата 

Ужгородської міської ради Ю. Ломаги 

17.05.2018 № 01-10/2452 

Розробник Програми  Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Співрозробник КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради 

Головний розпорядник коштів Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Учасники Програми Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради 

Термін реалізації 2023-2026 

Етапи реалізації 2023, 2024, 2025, 2026 

Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми 

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

1. 2023 рік – 1200,0 тис.грн 

2. 2024 рік – 1 200,0 тис.грн. 

3. 2025 рік – 1 200,0 тис.грн. 

4. 2026 рік - 1 200,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

          



1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

        

     Травми та захворювання апарату опори та руху, зокрема, дегенеративно-

дистрофічні захворювання кісток та суглобів, є важливою медичною та  

соціальною проблемою та одним із найскладніших завдань  сучасної медицини, 

оскільки ця патологія важко піддається консервативному лікуванню і у 

більшості випадків призводить до інвалідності. 

     Остеоартроз  - це  дегенеративно-дистрофічне ураження  суглобів людини, 

що характеризується тривалим та стійким перебігом із тенденцією до 

загострень, прогресуванням, ураженням суглобового хряща, інших структур 

суглоба та навколосуглобових тканин, вираженим больовим синдромом. 

Поширеність цього захворювання у різних регіонах досягає 44%, та значно 

збільшується по мірі  старіння населення.  

        

2. Визначення мети Програми 

 

          Метою програми є поліпшення лікування пацієнтів із захворюваннями 

суглобів, підвищення якості та ефективності надання  медико-санітарної 

допомоги  при пошкодженнях опорно-рухового апарату, забезпечення 

доступності та якості надання медичної допомоги шляхом придбання для 

центральної міської клінічної лікарні м. Ужгород сучасних імплантів 

(кульшових суглобів).  

 

3.  Перелік завдань Програми та результативні показники 

        

     Здійснення моніторингу за рівнем захворюваності населення міста на 

дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів, що потребують оперативного 

втручання. 

     Придбання для центральної міської клінічної лікарні м. Ужгород 

імплантів кульшових суглобів.  

 

4.  Напрями діяльності та заходи Програми 

    (додаток 2, 3 до Програми) 

 

Надання кваліфікованої медичної допомоги громадянам, хворим на 

коксартроз, у першу чергу безоплатне забезпечення імплантами суглобів 

інвалідів для компенсації функцій ушкоджених органів з метою медичної та 

соціальної реабілітації. 

Попередження запущених випадків захворювань опорно-рухового апарату, 

зниження відсотка інвалідизації населення, у т.ч. осіб працездатного віку. 

Значне покращення та відновлення функцій кінцівки у пацієнтів з 

дегенеративними захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату, що 

дозволить збільшити середню тривалість життя пацієнтів та підвищить якість їх 

життя. 



Зниження рівня смертності пацієнтів з травмами кульшового суглобу 

завдяки можливості проведення раннього оперативного лікування. 

Досягнення суттєвого покращення якості діагностики та лікування 

пацієнтів. 

Підвищення рівня поінформованості населення щодо сучасних 

можливостей лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань опорно-

рухового апарату та травматичних ушкоджень кульшового суглобу (перелом 

шийки стегна). 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми 

     (додаток 1 до Програми) 

 

      Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України:  

  1) за рахунок коштів міського бюджету у межах наявних фінансових 

ресурсів; 

 2) з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

 Організаційне забезпечення та координацію виконання Програми 

здійснює управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради.  

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиметься у межах компетенції управлінням охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення Ужгородської міської ради. 

Відповідальні виконавці Програми - КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради. 

 Головний розпорядник спільно з відповідальним виконавцем Програми 

щопівроку готує та подає на засідання виконавчого комітету та за підсумками 

року на розгляд сесії міської ради звіт про стан виконання Програми з 

наростаючим підсумком.  

  

 

Секретар ради                                                                         Арсен МЕЛКУМЯН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

(тис.грн.) 

Джерела 

фінансування 

Загальний 

обсяг 

(тис.грн) 

З них за роками: 

2023 2024 2025 2026 

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

допомоги 

4 800,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Всього: 4 800,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

 

      

 

Секретар ради                                                                                  Арсен МЕЛКУМЯН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми

Відповідальні 

виконавці, 

ТПКВК МБ, завдання 

програми, 

результативні 

показники

Загальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд

Загальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд

Загальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд

Загальний 

фонд

Спеціальни

й фонд

Всього на виконання 

програми
1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

Показники виконання:

Показники витрат 

(вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків на 

придбання суглобів 

(грн.)

Бюджет 

Ужгородс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

Показник продукту:

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

Прогнозована кількість 

пролікованих хворих

Бюджет 

Ужгородс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади

30 30 0 30 30 0 30 30 0 30 30 0

2024 рік

Разом

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади

ІІІ етап

2025 рік

Разом

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади

Результативні показники виконання Програми забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2023-2026 роки

Разом

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади

Мета: 1. Поліпшення лікування пацієнтів із захворюваннями суглобів, підвищення якості та ефективності надання медико-санітарної допомоги при пошкодженнях опорно-рухового апарату, забезпечення доступності 

та якості надання медичної допомоги, шляхом придбання для КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради сучасних імплантів (кульшових суглобів)

Завдання 1.  Придбання ендопротезів суглобів, а саме: придбання ендопротезів кульшового суглобу цементної фіксації, придбання кульшових суглобів без цементної фіксації, придбання кульшових суглобів 

однополюсних та біполярних

Разом

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади

Код 

тимчасово

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння

Етапи виконання програми

І етап ІV етап

2023 рік 2026 рік

ІІ етап



Показник 

результативності 

(якості): Динаміка 

безоплатного 

забезпечення 

імплантами суглобів 

пацієнтів, в першу чергу 

інвалідів для 

компенсації функцій 

ушкоджених органів з 

метою медичною та 

соціальної реабілітації в 

порівнянні з попереднім 

роком

Бюджет 

Ужгородс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади

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

Секретар ради Арсен МЕЛКУМЯН



Додаток 3 до Програми

грн.

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Загальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд

Загальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд
Загальний фонд

Спеціальн

ий фонд

Всього на виконання програми

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

Управління охорони 

здоров'я, КНП 

"Центральна міська 

клінічна лікарня" 

Ужгородської міської 

ради

Завдання 1. Придбання ендопротезів 

суглобів, а саме: придбання ендопротезів 

кульшового суглобу цементної фіксації, 

придбання кульшових суглобів без 

цементної фіксації, придбання кульшових 

суглобів однополюсних та біполярних

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

Управління охорони 

здоров'я, КНП 

"Центральна міська 

клінічна лікарня" 

Ужгородської міської 

ради

Секретар ради Арсен МЕЛКУМЯН

Перелік завдань Програми забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2023-2026 роки

Відповідальні виконавці

Обсяг 

видатків

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади Обсяг видатків

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади

ІІ етап

2024 рік
Джерела 

фінансування

Мета: Поліпшення лікування пацієнтів із захворюваннями суглобів, підвищення якості та ефективності надання медико-санітарної допомоги при пошкодженнях опорно-рухового апарату, забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги, шляхом придбання для КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради сучасних імплантів (кульшових суглобів)

Мета, завдання, ТПКВКМБ

Обсяг 

видатків
Обсяг видатків

2025 рік

Етапи виконання програми

І етап ІV етап

2023 рік 2026 рік

ІІІ етап

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади
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