
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІI сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 336 

 

 

Про міську Програму 

«Розвиток нефрологічної  

та гемодіалізної служби  

на 2023-2026 роки»  

 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частини 1 статті 14¹ Основ Законодавства України про охорону 

здоров'я, з метою цільового спрямування коштів на реципієнтів ниркових 

трансплантатів та лікування хворих, які потребують програмного гемодіалізу, 

 

 міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити Програму «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби 

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 «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. № 336 

Програма 

«Розвиток нефрологічної  та гемодіалізної служби 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 

Рішення ІІ сесії обласної ради VІІ 

скликання 22.12.2015 № 85 «Про 

Програму розвитку та вдосконалення 

нефрологічної служби в області на 

2016-2020 роки» 

Розробник Програми  Управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення 

Ужгородської міської ради 

Співрозробник Програми 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 

“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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

Рішенням ХІХ сесії міської ради VІ скликання 20.09.2013  № 1016    

запроваджена Програма розвитку нефрологічної  та гемодіалізної служби у 

місті . 

Протягом останніх років спостерігається значне збільшення поширеності 

та захворюваності на хвороби нирок. Кінцевою стадією хронічних уражень 

нирок є хронічна ниркова недостатність. Для лікування таких хворих 

використовуються методи замісної ниркової терапії: гемодіаліз, 

перитонеальний діаліз, трансплантація нирок. 

У місті на теперішній час на обліку знаходиться 34 хворих (27 хворих, що 

проходять лікування методом програмного гемодіалізу, та 2 хворих, які 

знаходяться на замісній нирковій терапії методом  перитонеального діалізу).  

29 пацієнтів, які лікуються методом гемодіалізу, потребують постійної 

корекції мієлотоксичної анемії еритропоетином та антикоагулянтами. 

5 пацієнтів  - реципієнти ниркових трансплантатів, повинні постійно 

приймати імуносупресивну терапію.  

 Ця Програма розроблена для забезпечення у місті можливостей 

адекватного надання замісної ниркової терапії приреченим хворим з хронічною 

нирковою недостатністю.  

 

2. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є забезпечення життєво необхідної терапії хворим 

нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують 

гемодіалізного лікування, та імуносупресивного лікування реципієнтів 

ниркових трансплантатів. Затримка лікування призводить до незворотних 

уражень нирок, наслідком яких є неминуча смерть пацієнта.  

  

3. Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

Удосконалення надання хворим адекватної допомоги у замісній нирковій 

терапії. 

Забезпечення на сучасному рівні можливостей надання діалізного 

лікування хворим з незворотними ураженнями нирок. 

Забезпечення диспансерного нагляду, лікування та реабілітації 

реципієнтів ниркових трансплантатів. 

 

 

4. Обсяги та джерела фінансування 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. Напрями діяльності та заходи Програми 

(додаток 2, 3, 4 до Програми). 

 

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 управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення Ужгородської міської ради. 

Відповідальні виконавці Програми - управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення Ужгородської міської ради, КНП «Ужгородська 

міська поліклініка» 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   

 

 

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 

21 052,8 4 884,5 5 128,7 5 385,2 5 654,4 

Всього: 21 052,8 4 884,5 5 128,7 5 385,2 5 654,4 
 

 

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
4 884 500,00 4 884 500,00 0,00 5 128 700,00 5 128 700,00 0,00 5 385 200,00 5 385 200,00 0,00 5 654 400,00 5 654 400,00 0,00

Показники виконання:

Показники витрат 

(вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків для 

забезпечення життєво 

необхідної терапії 

хворим нефрологічного 

профілю з незворотніми 

ураженнями нирок(грн.)

Бюджет 

Ужгородс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади

4 884 500,00 4 884 500,00 0,00 5 128 700,00 5 128 700,00 0,00 5 385 200,00 5 385 200,00 0,00 5 654 400,00 5 654 400,00 0,00

Показник продукту:

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  «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2023-2026 роки»

Разом

у т.ч. кошти Ужгородської 

міської територіальної 

громади

Мета: забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування, та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових 

трансплантатів

Завдання 1.  Забезпечення на сучасному рівні можливостей надання діалізного лікування хворим з незворотними ураженнями нирок, диспансерного нагляду, лікування та реабілітації реципієнтів ниркових 

трансплантатів

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 

продуктивності 

(ефективності): 

Кількість хворих 

нефрологічного профілю 

з незворотніми 

ураженнями нирок, що 

потребують 

медзабезпечення

Бюджет 

Ужгородс

ької 

міської 

територіа

льної 

громади

39 39 0 44 44 0 51 51 0 58 58 0

Показник 

результативності 

(якості): Динаміка 

забезпечення 

медичними препаратами 

хворих, які лікуються 

програмним діалізом та 

для реципієнтів 

ниркових 

трансплантантів

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

4 884 500,00 4 884 500,00 0,00 5 128 700,00 5 128 700,00 0,00 5 385 200,00 5 385 200,00 0,00 5 654 400,00 5 654 400,00 0,00

Управління охорони 

здоров'я, КНП 

"Ужгородська міська 

поліклініка" 

Ужгородської міської 

ради

Завдання 1. Забезпечення на сучасному 

рівні можливостей надання діалізного 

лікування хворим з незворотними 

ураженнями нирок, диспансерного 

нагляду, лікування та реабілітації 

реципієнтів ниркових трансплантатів

Бюджет 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади

4 884 500,00 4 884 500,00 0,00 5 128 700,00 5 128 700,00 0,00 538 200,00 538 200,00 0,00 5 654 400,00 5 654 400,00 0,00

Управління охорони 

здоров'я, КНП 

"Ужгородська міська 

поліклініка" 

Ужгородської міської 

ради

Секретар ради Арсен МЕЛКУМЯН

Перелік завдань Програми  «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби 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

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

у т.ч. кошти 

Ужгородської міської 

територіальної громади

Мета: Мета: забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування, та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантатів

Мета, завдання, ТПКВКМБ

Обсяг 

видатків
Обсяг видатків

2025 рік

Джерела 

фінансування



                              Додаток 4 до Програми  

 

ЗАХОДИ 

Програми «Розвиток нефрологічної  та гемодіалізної служби 

на 2023-2026 роки» 

 
 

                                                                                                                                                                                                              
Секретар ради                                                                                                                                                                                    Арсен МЕЛКУМЯН 

№ 

п.п. 

 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Джерела 

фінансування 

Загальний 

обсяг(тис.грн.) 

З них за роками 

2023 2024 2025 2026 

Придбання медичних препаратів 

1 Придбання 

медикаментів 

для хворих які 

лікуються 

програмним 

діалізом (ПГД та 

ПАПД) 

2023-2026 КНП 

«Ужгородськ

а міська 

поліклініка» 

Ужгородсько

ї міської ради 

Усього 17 715,5 4 110,2 4 315,7 4 531,5 4 758,1 

У т.ч. 

бюджет 

Ужгородсько

ї міської 

територіальн

ої громади 

17 715,5 4 110,2 4 315,7 4 531,5 4 758,1 

2 Придбання 

медикаментів 

для реципієнтів 

ниркових 

трансплантантів 

2023-2026 КНП 

«Ужгородськ

а міська 

поліклініка» 

Ужгородсько

ї міської ради 

Усього 3 337,3 774,3 813,0 853,7 896,3 

У т.ч. 

бюджет 

Ужгородсько

ї міської 

територіальн

ої громади 

3 337,3 774,3 813,0 853,7 896,3 

3. Прогнозована 

кількість 

лікованих 

хворих (осіб) 

2023-2026 КНП 

«Ужгородськ

а міська 

поліклініка» 

Ужгородсько

ї міської ради 

 21052,8 39 44 51 58 
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