
 
 
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

_  ХІ___ сесія   __VІ__ скликання 
( 1 – е  пленарне засідання)  

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 09 грудня 2011 р. № 308                                                              м. Ужгород 
 
Про Програму профілактики, діагностики 
та лікування цукрового діабету   
у населення м.Ужгорода на 2012-2014 роки 

 
 
На виконання Указу Президента України від 21 травня 1999 року № 545/99 

“Про Комплексну програму “Цукровий діабет”, керуючись пунктом 22 частини 1 
статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою 
раннього виявлення хворих на цукровий діабет,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити  Програму профілактики, діагностики та лікування 
цукрового діабету у населення м.Ужгорода на 2012-2014 роки   згідно з 
додатком 1. 

2. Затвердити  потребу в  коштах для реалізації Програми згідно з 
додатком 2. 

3. Фінансовому управлінню (Король С.І.) при формуванні бюджету міста 
на наступні роки передбачити кошти для виконання Програми в межах наявних 
фінансових ресурсів. 

4. Координацію виконання Програми покласти на відділ охорони здоров'я 
(Ковач І.І.). 
          5. Виконавцем Програми визначити міську дитячу клінічну лікарню та 
міську поліклініку. 

6. Міській дитячій клінічній лікарні та міській поліклініці подавати у 
відділ охорони здоров'я звіти про хід реалізації заходів Програми щоквартально 
до 05 числа наступного за звітним місяцем згідно з додатком 3. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикура В.Ф. та постійну комісію з питань охорони здоров'я та 
соціального захисту населення (Пацкань Б.М.). 

 
Міський голова                                      В. Погорелов



          Додаток 1 
                                           до рішення ХІ сесії міськради 
          VI скликання 09.12.11 № 308 

 
 Програма профілактики, діагностики  та лікування цукрового діабету   

у населення м.Ужгорода на 2012-2014 роки 
 

І. Загальна частина. 
Програма розроблена на виконання Указу Президента України від 21 

травня 1999 року № 545/99 “Про Комплексну програму “Цукровий діабет”, 
доручення Президента України від 22 серпня 2005 року № 1-1/856 та Кабінету 
Міністрів України від 7 вересня 2005 року № 44334/1/1-05, керуючись пунктом 
22 частини 1 статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Програма спрямована на здійснення профілактичних, психосоціальних, 
санітарно-освітніх заходів щодо захворюваності населення на цукровий діабет, 
удосконалення організації служби охорони здоров'я, проведення клінічних 
досліджень у цій сфері. 

 
ІІ. Мета і завдання Програми. 

Метою Програми є раннє виявлення хворих на цукровий діабет, 
профілактика та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що 
призводять до інвалідності та смерті, збереження працездатності і збільшення 
тривалості життя хворих на цукровий діабет. 

 
ІІІ. Фінансове забезпечення. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста та 
за рахунок доходів з інших джерел, не заборонених законодавством.  

Розрахунок потреби таблетованих цукрознижуючих препаратів для хворих 
на цукровий діабет: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назва препарату сума

660 1500 20,00 30000,00
360 480 17,00 8160,00
420 640 48,00 30720,00
85 120 89,00 10680,00
50 250 55,00 13750,00
27 124 89,00 11036,00
10 50 109,00 5450,00
30 50 100,00 5000,00

Разом: 114796,00

Кількіс
ть 
хворих

Річна 
потреба (в 
упаковках)

орієнтов
на ціна

Діаформін 850 мг №
Діаформін 500 мг №
Діаглізид MR 30 м
Діапирид 4 мг № 3
Діапирид 3 мг № 3
Глюренорм 30 мг 
Новонорм 2 мг №
Амарил 3 мг № 30

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Прогнозований обсяг фінансування на 2012 рік на реалізацію даної 
Програми складає 115,0 тис.грн. 
 

 ІV. Координація і контроль за виконанням Програми. 
Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється відділом 

охорони здоров'я. 
 

VІ. Організація виконання Програми. 
Програма передбачає цільове спрямування коштів на забезпечення 

своєчасного лікування хворих на цукровий діабет.  
 

 
 
 
Секретар ради                           В. Щадей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                                                         Додаток 2 
                                                            до рішення ХІ сесії міськради 
                           VI скликання 09.12.11 № 308 
 

Потреба в коштах для реалізації заходів  
передбачених Програмою на 2012-2014 роки 

 
тис.грн. 

№ КЕКВ Заходи 2012 2013 2014 

1 1132 

Раннє виявлення хворих на 
цукровий діабет, профілактика 
та зменшення кількості 
ускладнень внаслідок цієї 
хвороби, за рахунок закупівлі 
таблетованих цукрознижуючих 
препаратів, зменшення 
інвалідності та смерті, 
збереження працездатності і 
збільшення тривалості життя 

115,0 149,5 157 

 

 
Секретар ради                           В. Щадей 

 

 



 

 

                                                                                                              Додаток 3 
                                                                 до рішення ХІ сесії міськради 

          VI скликання 09.12.11 № 308 
 

Виконання заходів Програми  
«_____________________________________________________________» 

повна назва 

за « ____ » місяць 20 ____ року у  ___________________  місті. 
                                                                     
затверджена_________ від  «____» __________ 20_____ року № ______ 
                                                                                                                  
 

 
 
 
 

 
 
 
Секретар ради                                                                                        В. Щадей 

Фінансування 
(місцеві кошти, грн.) 

№ 
з/п 

Назва заходу Хід виконання заходу 

план на 
поточний 
рік 

фактично 
виконано 
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