
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІI сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 331 

 

Про Програму протиепідемічних 

заходів та боротьби з інфекційними 

хворобами у м. Ужгород на  

2023 – 2026 роки 

 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», постанови Кабінету Міністрів України  23.05.2001 № 559 «Про 

затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку 

проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», з метою 

забезпечення епідемічного благополуччя населення міста, зниження рівня 

поширеності інфекцій,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

     1. Затвердити Програму протиепідемічних заходів та боротьби з 

інфекційними хворобами у м. Ужгород 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 «Центральна міська клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради (Курах І.І.) та КНП «Ужгородська міська 

поліклініка» Ужгородської міської ради (Брецко М.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. № 331  

 

Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами 

у м.Ужгород 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 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Закон 

України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», рішення V сесії 

Закарпатської обласної ради VІІ 

скликання 22.12. 2016 № 612 

Розробник Програми  Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Співрозробник КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради, 

КНП «Ужгородська міська поліклініка» 

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, КНП 

«Ужгородська міська поліклініка» 

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 — 2942,8 тис.грн 

2. 2024 рік — 3034,9 тис.грн. 

3. 2025 рік - 3131,7 тис.грн. 

4. 2026 рік — 3233,3 тис.грн. 

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

 

Незважаючи на результати найінтенсивніших досліджень і революційних 

відкриттів минулого століття, інфекційні захворювання у ХХІ столітті 

залишаються актуальною проблемою в усіх без винятку країнах світу. 

Програма розроблена відповідно до статті 21 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 

27.01.1993 № 64 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про охорону 

праці», від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі 

особистих медичних книжок»,  статті 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

На виконання зазначених нормативних документів, з метою профілактики 

поширення інфекційних хвороб серед населення міста проводиться 

бактеріологічна лабораторна діагностика за направленнями лікарів, 

профілактичні медичні огляди особам, професійна чи інша діяльність яких 

пов’язана з обслуговуванням населення. Особи, які не пройшли обов'язковий 

медичний огляд, не допускаються до роботи. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559, 

витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням 

обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, 

проводяться за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання 

відповідного закладу та установи охорони здоров’я.  

У м. Ужгород медичний огляд працівників міських бюджетних закладів 

освіти (вчителі та вихователі), культури, харчоблоків проводить міська 

поліклініка, а проведення бактеріологічного аналізу, який входить до складу 

медичного огляду, здійснює бактеріологічна лабораторія ЦМКЛ (яка є єдиною 

у місті, що обслуговує міські медичні заклади). 

Окрім того, протягом року згідно зі статистичними даними 

баклабораторією ЦМКЛ за показами та направленнями лікарів (відповідно до 

наказів Міністерства охорони здоров'я України) міського пологового будинку, 

міської дитячої клінічної лікарні, міської поліклініки та центральної міської 

клінічної лікарні проводяться бактеріологічні аналізи у середньому за рік  - 42 

тисяч досліджень. 

 

2. Визначення мети Програми 

 

Забезпечення бактеріологічної лабораторії КНП «ЦМКЛ» необхідними 

реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, 



склом технічним, тарою пластмасовою та іншими медичними предметами та 

продуктами медичного призначення для проведення бактеріологічних 

досліджень, які здійснюються для закладів охорони здоров'я  м. Ужгорода. 

 

3. Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

Основним завданням Програми є цілеспрямоване направлення коштів з 

міського бюджету на закупівлю реактивів та поживних середовищ, тощо для 

бактеріологічної лабораторії ЦМКЛ на проведення бактеріологічних 

досліджень (додаток 3). 

Ресурсне забезпечення міської Програми протиепідемічних заходів та 

боротьби з інфекційними хворобами у місті здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок коштів міського бюджету. 

Міська Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними 

хворобами у місті розрахована на 2023 – 2026 роки. 

 

 

4. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

   Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста 

та за рахунок доходів з інших джерел, не заборонених законодавством. Видатки 

на реалізацію Програми затверджуються щороку в межах бюджетних коштів на 

відповідний період, що доведені граничними фінансовими показниками на 

галузь «Охорона здоров'я». Перелік медичних виробів, препаратів, інших 

медикаментів тощо не є сталий, він може змінюватись в залежності від потреби 

на проведення профілактичного та/або симптоматичного лікування хворих, 

тощо, а також від  ціни за одиницю товару та/або упаковку медичного виробу 

та наявності аналогів тощо.     

   У м. Ужгород медичний огляд працівників міських бюджетних закладів 

освіти і науки (вчителі та вихователі), культури, харчоблоків проводить міська 

поліклініка, а проведення бактеріологічного аналізу, який входить до переліку 

медичного огляду, здійснює бактеріологічна лабораторія ЦМКЛ.  

  Протягом року згідно зі статистичними даними баклабораторією ЦМКЛ 

за показами та направленнями лікарів міського пологового будинку, міської 

дитячої клінічної лікарні, міської поліклініки, міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги та центральної міської клінічної лікарні 

(відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України) проводяться 

бактеріологічні аналізи в середньому за рік - 42 тисячі досліджень, що у 

грошовій вартості становить близько 900,0 тис.грн (витрати на реактиви та 

поживні середовища). 

     У цілому, з урахуванням проведення медоглядів працівникам міських 

закладів охорони здоров'я, освіти та культури та аналізів, що проводяться за 

показами лікарів міських закладів охорони здоров'я, потреба у коштах на 

забезпечення реактивами та поживними середовищами бактеріологічної 



лабораторії КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської 

ради складає в загальному 950,0 тис.грн. 

   Закупівлю реактивів, поживних середовищ, хімічних елементів, сполук, 

скла технічного, тари пластмасової та інших медичних предметів та продуктів 

медичного призначення для проведення бактеріологічних досліджень здійснює 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради. 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

(додаток 2, 3 до Програми) 

 

6. Очікувані результати 

 

У м. Ужгород бактеріологічні дослідження, які обов'язково входять до 

переліку, для медичного огляду працівників міських бюджетних закладів 

охорони здоров'я, освіти і науки (вчителі та вихователі), культури, працівників 

харчоблоків проводяться безкоштовно. Безкоштовно проводяться 

бактеріологічні дослідження за направленнями лікарів КНП «Ужгородський 

міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради, КНП «Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської міської ради, КНП 

«Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської міської ради, «Ужгородський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ужгородської міської 

ради та «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Організаційне забезпечення виконання 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 «Ужгородська міська 

поліклініка» Ужгородської міської ради та 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  протиепідемічних заходів та  

боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2023 – 2026 роки 

 
  

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Фінансування Програми по роках 
Усього витрат на виконання 

Програми тис. гривень 

2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік 

Обсяг ресурсів, усього, (тис.грн) 

 

у тому числі: 

2 942,8 3 034,9 3 131,7 3 233,3 12 342,7 

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 
2 942,8 3 034,9 3 131,7 3 233,3 12 342,7 

 

 

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
2 942 800,00 2 942 800,00 0,00 3 034 900,00 3 034 900,00 0,00 3 131 700,00 3 131 700,00 0,00 3 233 300,00 3 233 300,00 0,00

Показники виконання:

Показники витрат 

(вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків на 

придбання реактивів 

(грн.)

Бюджет  

Ужгородсько

ї міської 

територіальн

ої громади

1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00

Показник продукту:

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

Кількість проведених 

досліджень

Бюджет  

Ужгородсько

ї міської 

територіальн

ої громади

50820 50820 0 50820 50820 0 50820 50820 0 50820 50820 0

Результативні показники виконання Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2023-2026 роки

Разом

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади

Мета: 1. Забезпечення бактеріологічної лабораторії Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради необхідними реактивами та поживними середовищами, 

хімічними елементами, сполуками, склом технічним, тарою пластмасовою та іншими предметами та продуктами медичного призначення для проведення бактеріологічних досліджень, які здійснюються для закладів 

охорони здоров'я м. Ужгород.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2. 

Забезпечення проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів працівникам бюджетної сфери м. Ужгород                                              

Завдання 1.  Забезпечення бактеріологічної лабораторії Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради необхідними реактивами та поживними середовищами, 

хімічними елементами, сполуками, склом технічним, тарою пластмасовою та іншими предметами та продуктами медичного призначення для проведення бактеріологічних досліджень та проведення діагностики 

інфекційних захворювань та забезпечення надання медичної допомоги інфекційним хворим           

Разом

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я

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): Динаміка 

проведених досліджень 

до попереднього року, %

Бюджет  

Ужгородсько

ї міської 

територіальн

ої громади

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

Показники виконання:

Показники витрат 

(вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків на 

проведення медичних 

оглядів (грн.)

Бюджет  

Ужгородсько

ї міської 

територіальн

ої громади

1 842 800,00 1 842 800,00 0,00 1 934 900,00 1 934 900,00 0,00 2 031 700,00 2 031 700,00 0,00 2 133 300,00 2 133 300,00 0,00

Показник продукту:

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

Кількість проведених 

медичних оглядів

Бюджет  

Ужгородсько

ї міської 

територіальн

ої громади

5670 5670 0 5950 5950 0 6250 6250 0 6570 6570 0

Показник 

результативності 

(якості): Динаміка 

проведених медичних 

оглядів до попереднього 

року, %

Бюджет  

Ужгородсько

ї міської 

територіальн

ої громади

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

Секретар ради Арсен МЕЛКУМЯН

Завдання 2. Проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів працівникам бюджетної сфери



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

2 942 800,00 2 942 800,00 0,00 3 034 900,00 3 034 900,00 0,00 3 131 700,00 3 131 700,00 0,00 3 233 300,00 3 233 300,00 0,00

Управління охорони 

здоров'я, КНП 

"Центральна міська 

клінічна лікарня" 

Ужгородської міської 

ради, КНП "Ужгородська 

міська поліклініка" 

Ужгородської міської 

ради

Завдання 1. Забезпечення бактеріологічної 

лабораторії Комунальне некомерційне 

підприємство "Центральна міська клінічна 

лікарня" Ужгородської міської ради 

необхідними реактивами та поживними 

середовищами, хімічними елементами, 

сполуками, склом технічним, тарою 

пластмасовою та іншими предметами та 

продуктами медичного призначення для 

проведення бактеріологічних досліджень 

та проведення діагностики інфекційних 

захворювань та забезпечення надання 

медичної допомоги інфекційним хворим           

Бюджет  

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00

Управління охорони 

здоров'я, КНП 

"Центральна міська 

клінічна лікарня" 

Ужгородської міської 

ради, КНП "Ужгородська 

міська поліклініка" 

Ужгородської міської 

ради

Завдання 2. Проведення безкоштовних 

профілактичних профілактичних медичних 

оглядів працівникам бюджетної сфери

Бюджет  

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

1 842 800,00 1 842 800,00 0,00 1 934 900,00 1 934 900,00 0,00 2 031 700,00 2 031 700,00 0,00 2 133 300,00 2 133 300,00 0,00

Управління охорони 

здоров'я, КНП 

"Центральна міська 

клінічна лікарня" 

Ужгородської міської 

ради, КНП "Ужгородська 

міська поліклініка" 

Ужгородської міської 

ради

Секретар ради Арсен МЕЛКУМЯН

Мета: Мета: 1. Забезпечення бактеріологічної лабораторії Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради необхідними реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним, тарою 

пластмасовою та іншими предметами та продуктами медичного призначення для проведення бактеріологічних досліджень, які здійснюються для закладів охорони здоров'я м. Ужгород.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Забезпечення проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів працівникам бюджетної сфери м. Ужгород                                              

ІІІ етап

Обсяг 

видатків

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади

2025 рік

Етапи виконання програми

І етап ІV етап

2023 рік 2026 рік

ІІ етап

2024 рік

Перелік завдань Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород 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
Джерела 

фінансування

Обсяг видатків

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади



Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Загальний 

фонд

Всього на виконання програми

Бюджет  

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

2 942 800,00 2 942 800,00 0,00 3 034 900,00 3 034 900,00

Мета: Мета: 1. Забезпечення бактеріологічної лабораторії Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради необхідними реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним, 

тарою пластмасовою та іншими предметами та продуктами медичного призначення для проведення бактеріологічних досліджень, які здійснюються для закладів охорони здоров'я м. Ужгород.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Забезпечення проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів працівникам бюджетної сфери м. Ужгород                                              

Етапи виконання програми

І етап

2023 рік

ІІ етап

2024 рік

Перелік завдань Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2023-2026 роки

Обсяг 

видатків

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади

Мета, завдання, ТПКВКМБ
Джерела 

фінансування

Обсяг видатків

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади



Завдання 1. Забезпечення бактеріологічної 

лабораторії Комунальне некомерційне 

підприємство "Центральна міська клінічна 

лікарня" Ужгородської міської ради 

необхідними реактивами та поживними 

середовищами, хімічними елементами, 

сполуками, склом технічним, тарою 

пластмасовою та іншими предметами та 

продуктами медичного призначення для 

проведення бактеріологічних досліджень 

та проведення діагностики інфекційних 

захворювань та забезпечення надання 

медичної допомоги інфекційним хворим           

Бюджет  

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Завдання 2. Проведення безкоштовних 

профілактичних профілактичних медичних 

оглядів працівникам бюджетної сфери

Бюджет  

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

1 842 800,00 1 842 800,00 0,00 1 934 900,00 1 934 900,00

Секретар ради



Додаток 3 до Програми

грн.

Спеціальни

й фонд

Загальний 

фонд

Спеціальни

й фонд
Загальний фонд

Спеціал

ьний 

фонд

0,00 3 131 700,00 3 131 700,00 0,00 3 233 300,00 3 233 300,00 0,00

Управління охорони 

здоров'я, КНП 

"Центральна міська 

клінічна лікарня" 

Ужгородської міської 

ради, КНП "Ужгородська 

міська поліклініка" 

Ужгородської міської 

ради

Мета: Мета: 1. Забезпечення бактеріологічної лабораторії Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради необхідними реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним, 

тарою пластмасовою та іншими предметами та продуктами медичного призначення для проведення бактеріологічних досліджень, які здійснюються для закладів охорони здоров'я м. Ужгород.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Забезпечення проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів працівникам бюджетної сфери м. Ужгород                                              

ІІІ етап

Обсяг 

видатків

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади

2025 рік

Етапи виконання програми

ІV етап

2026 рік

ІІ етап

2024 рік

Перелік завдань Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2023-2026 роки

Відповідальні виконавці

Обсяг видатків

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади



0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00

Управління охорони 

здоров'я, КНП 

"Центральна міська 

клінічна лікарня" 

Ужгородської міської 

ради, КНП "Ужгородська 

міська поліклініка" 

Ужгородської міської 

ради

0,00 2 031 700,00 2 031 700,00 0,00 2 133 300,00 2 133 300,00 0,00

Управління охорони 

здоров'я, КНП 

"Центральна міська 

клінічна лікарня" 

Ужгородської міської 

ради, КНП "Ужгородська 

міська поліклініка" 

Ужгородської міської 

ради

Арсен МЕЛКУМЯН
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