
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІI сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 333 

 

Про міську Програму 

«Цукровий та нецукровий 

діабет» на 2023-2026 роки 

 

 Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України 05.03.2009 №247-р «Деякі 

питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну», 

Наказу Міністерства охорони здоров'я України 11.07.20217 № 782 «Про 

затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських 

засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково 

фінансуються з державного та місцевих бюджетів», з метою покращення 

раннього виявлення хворих на цукровий діабет, забезпечення їх життєво 

необхідними цукрознижуючими медичними препаратами та інсуліном, 

зниження рівня ускладнень цукрового діабету, зменшення інвалідності та 

продовження життя хворим на цукровий і нецукровий діабет,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити Програму «Цукровий та нецукровий діабет 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. Виконавцями Програми визначити КНП «Ужгородська міська 

поліклініка» Ужгородської міської ради (Брецко М.Ю.), КНП «Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської міської ради (Рошко І.Г.), КНП 

«Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Ужгородської міської ради (Козак Т.Ю.) 

 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. № 333 

 

 

 

 Міська Програма  

«Цукровий та нецукровий діабет на 2023 -2026 роки»    

 

Паспорт Програми 

 

Ініціатор розроблення Програми Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення програми 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України 05.03.2009 № 247-р «Деякі 

питання забезпечення хворих на 

цукровий діабет препаратами 

інсуліну», Наказ Міністерства 

Охорони Здоров'я України 11.07.20217 

№ 782 «Про затвердження Порядку 

визначення обсягів потреби в закупівлі 

лікарських засобів закладами і 

установами охорони здоров’я, що 

повністю або частково фінансуються з 

державного та місцевих бюджетів» 

Розробник Програми  Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Співрозробник Програми КНП «Ужгородська міська 

поліклініка» Ужгородської міської 

ради, КНП «Ужгородська міська 

дитяча клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородський міський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» 

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 

«Ужгородська міська поліклініка» 

Ужгородської міської ради, КНП 



«Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради, 

КНП «Ужгородський міський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги»  

Термін реалізації 2023-2026 

Етапи реалізації 2023, 2024, 2025, 2026 

Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

За визначенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я цукровий діабет 

(далі ЦД) відноситься до глобальних медико-соціальних проблем. Тому 

вирішення проблем, пов’язаних із ЦД відноситься до першочергових завдань 

національних систем охорони здоров’я. Це обумовлено не лише прогресуючим 

зростанням кількості хворих на ЦД, а й з надзвичайно високим ризиком 

розвитку його ускладнень, які призводять до втрати працездатності, 

інвалідизації та смертності цієї категорії хворих. 

Захворювання на цукровий діабет в останні роки у зв’язку зі стрімким 

зростанням кількості хворих в усьому світі, набуває загрозливого масштабу 

світової епідемії.  

Розвиток пізніх ускладнень обумовлює суттєве зниження якості життя, 

втрату працездатності, зменшення на 10–30% тривалості життя, підвищення у 2 

–3 рази смертності хворих та значні витрати бюджету країн на їх лікування. 

У м. Ужгород зареєстровано 5071 осіб, хворих на цукровий діабет серед 

дорослого населення та 44 дітей. Щорічно у місті виявляється 80-100 нових 

хворих на цукровий діабет. Всі хворі на цукровий діабет внесені в єдиний 

реєстр «СИНАДІАБ»,  який проводиться згідно з формою і щоквартально 

оновлюється. 

Заходи програми були спрямовані на забезпечення життєво необхідними 

препаратами хворих на цукровий діабет, організацію  своєчасного виявлення 

цукрового діабету серед населення міста, забезпечення дітей, хворих на 

цукровий діабет, голками до шприц-ручок, тест-картриджами для визначення 

глікозильованого гемоглобіну, витратними матеріалами до глюкометрів та 

інсулінових помп.  

Цукровий та нецукровий діабет є суттєвою медичною і соціальною 

проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація 

зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади. 

 

2. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів, 

спрямованих на раннє виявлення хворих на цукровий та нецукровий діабет, 

профілактика та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що 

призводять до інвалідності та смерті. Збільшення тривалості та якості життя 

хворих шляхом покращення якості та доступності медичної допомоги цієї 

категорії хворих, їх адаптація у суспільстві. 

 

3. Основні завдання Програми 

 

Раннє виявлення хворих на цукровий діабет; 

надання кваліфікованої медичної допомоги хворим на цукровий діабет на 

первинному, вторинному рівнях; 

профілактика та своєчасне виявлення ускладнень цукрового діабету; 

збереження працездатності і збільшення тривалості та якості життя; 



забезпечення хворих високоефективними пероральними 

цукрознижуючими препаратами; 

забезпечення діагностичними засобами та засобами самоконтролю 

(витратними матеріалами) для діагностики та лікування хворих з цукровим 

діабетом. 

  

4. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється в установленому 

законодавством порядку за рахунок коштів державного, міського бюджетів та 

інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 1 до Програми).  

 

 

5. Заходи Програми  

 (додатки 2, 3, 4 до Програми). 

 

6. Координація та контроль за ходом виконанням  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 здійснюється 

управлінням охорони здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської 

міської ради. 

Відповідальні виконавці Програми - КНП «Ужгородська міська 

поліклініка» Ужгородської міської ради, КНП «Ужгородська міська дитяча 

клінічна лікарня» Ужгородської міської ради, КНП «Ужгородський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Головний розпорядник спільно з відповідальними виконавцями 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   

 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми  
 

                                                                                                                                                                                 (тис.грн) 

Джерела 

фінансування 

Загальний 

обсяг         

(тис.грн.) 

З них за роками : 

2023 2024 2025 2026 

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади 

32 274,2 7 488,0 7 862,4 8 255,5 8 668,3 

Всього: 32 274,2 7 488,0 7 862,4 8 255,5 8 668,3 
  

 

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
7 488 000,00 7 488 000,00 0,00 7 862 400,00 7 862 400,00 0,00 8 255 500,00 8 255 500,00 0,00 8 668 300,00 8 668 300,00 0,00

Показники виконання:

Показники витрат 

(вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків для 

надання допомоги(грн.)

Бюджет 

Ужгородс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади

7 488 000,00 7 488 000,00 0,00 7 862 400,00 7 862 400,00 0,00 8 255 500,00 8 255 500,00 0,00 8 668 300,00 8 668 300,00 0,00

Показник продукту:

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

Кількість осіб, що 

перебувають на обліку

Бюджет 

Ужгородс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади

5017 5017 0 5017 5017 0 5017 5017 0 5017 5017 0

Результативні показники виконання Програми «Цукровий та нецукровий діабет на 2023 -2026 роки»   

Разом

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади

Мета: підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на раннє виявлення хворих на цукровий та нецукровий діабет, профілактика та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що 

призводять до інвалідності та смерті. Збільшення тривалості та якості життя хворих шляхом покращення якості та доступності медичної допомоги цієї категорії хворих, їх адаптація у суспільстві

Завдання 1.  Раннє виявлення хворих на цукровий діабет, профілактика лікування та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, збереження працездатності і 

збільшення тривалості життя хворих на цукровий діабет

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

2024 рік

Разом

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади

ІІІ етап

2025 рік

Разом

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади



Показник 

результативності 

(якості): Показник 

захворюваності в 

порівнянні з минулим 

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

Спеціал

ьний 

фонд

Всього на виконання програми

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

7 488 000,00 7 488 000,00 0,00 7 862 400,00 7 862 400,00 0,00 8 255 500,00 8 255 500,00 0,00 8 668 300,00 8 668 300,00 0,00

Управління охорони здоров'я 

Ужгородської міської ради, 

КНП "Ужгородський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги" 

Ужгородської міської ради, 

КНП "Ужгородська міська 

поліклініка" Ужгородської 

міської ради, КНП 

"Ужгородська міська дитяча 

клінічна лікарня" 

Ужгородської міської ради

Завдання 1. Раннє виявлення хворих на 

цукровий діабет, профілактика лікування 

та зменшення кількості ускладнень 

внаслідок цієї хвороби, що призводять до 

інвалідності та смерті, збереження 

працездатності і збільшення тривалості 

життя хворих на цукровий діабет

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

7 488 000,00 7 488 000,00 0,00 7 862 400,00 7 862 400,00 0,00 8 255 500,00 8 255 500,00 0,00 8 668 300,00 8 668 300,00 0,00

Управління охорони здоров'я 

Ужгородської міської ради, 

КНП "Ужгородський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги" 

Ужгородської міської ради, 

КНП "Ужгородська міська 

поліклініка" Ужгородської 

міської ради, КНП 

"Ужгородська міська дитяча 

клінічна лікарня" 

Ужгородської міської ради

Секретар ради Арсен МЕЛКУМЯН

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади
Обсяг видатків

Джерела 

фінансування

Етапи виконання програми

І етап ІV етап

2023 рік 2026 рік

ІІ етап

2024 рік

ІІІ етап

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади

2025 рік

Мета: підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на раннє виявлення хворих на цукровий та нецукровий діабет, профілактика та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті. Збільшення тривалості та 

якості життя хворих шляхом покращення якості та доступності медичної допомоги цієї категорії хворих, їх адаптація у суспільстві

Перелік завдань Програми «Цукровий та нецукровий діабет 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

Мета, завдання, ТПКВКМБ

Обсяг 

видатків



                                                          Додаток 4 до Програми

тис.грн.

2023 2024 2025 2026

тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн.

1 Забезпечення хворих на 

цукровий діабет препаратами 

інсуліну

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

2 Забезпечення хворих на 

цукровий діабет 2 типу 

цукрознижувальними 

лікарськими засобами 

(таблетки)

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

3 300,0 3 465,0 3 638,3 3 820,2

3 Продовження роботи зі 

створення на базі закладів 

охорони здоров’я кабінетів 

«Самоконтролю хворих на 

цукровий діабет»

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

4 Удосконалення державної 

системи реєстрації хворих на 

цукровий діабет, технічне 

забезпечення  та програмний 

супровід реєстру хворих на 

цукровий діабет

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

5 Залучення засобів масової 

інформації, навчальних 

закладів і громадських 

організацій до інформування 

населення з питань 

профілактики, діагностики та 

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

6 Закупівля лікарських засобів 

для лікування нецукрового 

діабету 

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

206,5 216,8 227,7 239,0

 Заходи міської Програми

"Цукровий та нецукровий діабет на 2023-2026 роки"

№ Назва заходу Виконавці Джерела 

фінансування

КНП «Ужгородська міська 

дитяча клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради, 

КНП «Ужгородська міська 

поліклініка» Ужгородської 

міської ради, КНП 

«Ужгородський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Ужгородської міської ради



7 Забезпечення  дітей, хворих на 

цукровий діабет витратними 

матеріалами для приладів 

постійного моніторингу 

глюкози крові, голками до 

шприц ручок та тест 

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

540,5 567,5 595,9 625,7

8 Забезпечення дітей і дорослих 

витратними матеріалами для 

приладів постійної інфузії 

інсуліну (інсулінових помп) 

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

3 441,0 3 613,1 3 793,6 3 983,4

9 Участь у проведенні щороку  

Всесвітнього дня боротьби із 

захворюванням на діабет (14 

листопада).

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

10 Розповсюдження 

просвітницьких матеріалів з 

питань профілактики, 

виявлення та лікування 

цукрового діабету

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

Всього по Програмі: Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

7 488,0 7 862,4 8 255,5 8 668,3

Секретар ради Арсен МЕЛКУМЯН

КНП «Ужгородська міська 

дитяча клінічна лікарня» 

Ужгородської міської ради, 

КНП «Ужгородська міська 

поліклініка» Ужгородської 

міської ради, КНП 

«Ужгородський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Ужгородської міської ради
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