
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІI сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 329 

 

Про Програму  забезпечення 

дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, медичними 

та соціальними послугами 

на 2022 – 2024 роки 

 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України 24.09.2008 № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,  

рішення XIII сесії міської ради VII скликання 30.05.2017 № 655 «Про порядок 

розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм», з метою 

здійснення заходів  щодо забезпечення дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, медичними послугами, 

 

  міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах,  медичними та соціальними послугами на 2022-2024 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 «Ужгородська міська дитяча 

клінічна лікарня» Ужгородської міської ради (Рошко І.Г.). 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

 

 

 

Міський голова                                Богдан АНДРІЇВ 

 



                                                                    Додаток  

                        до рішення VIII сесії 

                        міської ради VІІІ скликання 

03.08.2021 р. № 329  

  

 

Програма 

забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, медичними 

та соціальними послугами на 2022-2024 роки 

 

Паспорт Програми 
 

Ініціатор розроблення Програми Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про охорону 

дитинства», «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», «Про соціальні послуги», 

Постанови Кабінету Міністрів України 

03.10.2018 № 800 «Деякі питання 

соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах, у тому числі у тих, що можуть 

загрожувати їх життю та здоров’ю», 

24.09.2008 № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини». 

Розробник Програми  Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Співрозробник Комунальне некомерційне підприємство 

«Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради 

Головний розпорядник коштів Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Учасники Програми Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення, комунальне 

некомерційне підприємство  

«Ужгородська міська дитяча клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради  

Термін реалізації 2022-2024 

Етапи реалізації 2022, 2023, 2024 

Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 

 



 

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

 

Останнім часом збільшується кількість дітей, що покинуті батьками або 

самі покинули сім’ю, в якій не створено нормальних умов для життя та 

повноцінного розвитку.  Збільшується кількість батьків, позбавлених 

батьківських прав, відповідно дітей, які вилучаються з неблагополучного 

сімейного середовища та потрапляють у заклади соціального захисту.  

Для оформлення дітей у заклади соціального захисту, діти повинні 

пройти медичне обстеження та при потребі - лікування. 

 У комунальне некомерційне підприємство «Ужгородська міська дитяча 

клінічна лікарня» переводяться діти, які були покинуті матір’ю (батьками) у 

комунальному некомерційному підприємстві «Ужгородський міський 

пологовий будинок», та/або скеровуються за клопотанням служби у справах 

дітей Ужгородської міської ради діти, які опинились у складних життєвих 

обставинах, які загрожують життю та здоров’ю дітей. Кількість таких дітей у 

рік у середньому становить 12 осіб. 

 Бувають поодинокі випадки, коли проводиться госпіталізація діток за 

скеруванням сімейного лікаря або ж бригадою швидкої меддопомоги з 

невідкладним станом здоров’я, однак, після проведеного лікування родичі 

відмовляються забирати дітей додому. На таких дітей складається акт про 

покинуту дитину відповідно до спільного наказу МОЗ та МВС України 

17.12.2013 № 1095/1239. Термін перебування такої дитини у стаціонарі з 

моменту госпіталізації до влаштування службою у справах дітей у 

спеціалізований  заклад  становить орієнтовно 2 місяці. 

 Перебування таких дітей у медичному закладі потребує фінансових 

затрат.   

2. Визначення мети Програми 

 

Утримання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, у 

комунальному некомерційному підприємстві «Ужгородська міська дитяча 

клінічна лікарня» та забезпечення їх медичними послугами на термін до 

влаштування їх службою у справах дітей у спеціалізований  заклад.  

 

3. Перелік завдань Програми та результативні показники 

      Створення умов перебування дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, в умовах стаціонарного відділення комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня».  

Забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

лікарськими засобами, сумішами для вигодовування, гігієнічними засобами при 

догляді за дитиною.  

 



4. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється в установленому 

законодавством порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, 

не заборонених законодавством (додаток 1).  

  

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Діти, які опинились у складних життєвих обставинах, будуть забезпечені 

медичними послугами, відповідним доглядом, гігієнічними засобами, а 

немовлята - відповідним харчуванням. 

  

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми  

 

Організаційне забезпечення 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 

Відповідальним виконавцем Програми є комунальне некомерційне 

підприємство «Ужгородська міська дитяча 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  

З них за роками: 

2022 2023 2024 

 

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіально

ї громади 

566,2 161,0 185,2 220,0 

Всього: 566,2 161,0 185,2 220,0 

 

 

 

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

Спеціальни

й фонд

Всього на виконання 

програми
161 000,00 161 000,00 0,00 185 200,00 185 200,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00

Показники виконання:

Показники витрат 

(вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків для 

утримання дітей (грн.)

Бюджет 

Ужгородс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади

161 000,00 161 000,00 0,00 185 200,00 185 200,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00

Показник продукту:

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

Кількість дітей, що 

потребують 

медзабезпечення

Бюджет 

Ужгородс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади

12 12 0 12 12 0 12 12 0

ІІ етап

2023 рік

Разом

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади

Результативні показники виконання Програми забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах медичними та соціальними послугами на 2022 

– 2024 роки

Разом

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади

Мета: Утримання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах у комунальному некомерційному підприємстві «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» та 

забезпечення їх медичними послугами на термін до влаштування їх службою у справах дітей у спеціалізований  заклад

Завдання 1.  Створення умов перебування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, в умовах стаціонарного відділення комунального нкомерційного 

підприємства «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня», забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, лікарськими засобами, сумішами для 

вигодовування, гігієнічними засобами при догляді за дитиною. 

Код 

тимчасово

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння

ІІІ етап

2024 рік

І етап

2022 рік

Разом

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади



Показник 

результативності 

(якості): Динаміка 

витрат на одну дитину в 

порівнянні з попереднім 

роком

Бюджет 

Ужгородс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади

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

Секретар ради Арсен МЕЛКУМЯН



Додаток 3 до Програми

грн.

Загальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд

Загальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд
Загальний фонд

Спеціал

ьний 

фонд

Всього на виконання програми

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

161 000,00 161 000,00 0,00 185 200,00 185 200,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00

Управління охорони 

здоров'я та цивільного 

захисту населення 

Ужгородської міської 

ради, КНП "Ужгородська 

міська дитяча клінічна 

лікарня" Ужгородської 

міської ради, 

Завдання 1. Створення умов перебування 

дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, в умовах стаціонарного 

відділення комунального нкомерційного 

підприємства «Ужгородська міська дитяча 

клінічна лікарня», забезпечення дітей, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах, лікарськими засобами, 

сумішами для вигодовування, гігієнічними 

засобами при догляді за дитиною. 

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

161 000,00 161 000,00 0,00 185 200,00 185 200,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00

Управління охорони 

здоров'я та цивільного 

захисту населення 

Ужгородської міської 

ради, КНП "Ужгородська 

міська дитяча клінічна 

лікарня" Ужгородської 

міської ради, 

Секретар ради Арсен МЕЛКУМЯН

ІІІ етап

2024 рік

І етап

2022 рік

ІІ етап

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади

Мета: Утримання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах у комунальному некомерційному підприємстві «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» та забезпечення їх медичними послугами на термін до 

влаштування їх службою у справах дітей у спеціалізований  заклад

Перелік завдань Програми забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах медичними та соціальними послугами на 2022 – 2024 роки

Відповідальні виконавці

Обсяг видатків

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади

Мета, завдання, ТПКВКМБ

Обсяг 

видатків
Обсяг видатків

2023 рік

Джерела 

фінансування
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