
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VIII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
29 листопада 2016 року             м. Ужгород    № 443 
 

 

Про Програму  зміцнення 

матеріально-технічної бази 

міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги 

на 2016-2020 роки 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства охорони здоров’я 

України 27.12.2013 №1150 «Про затвердження Примірного табеля 

матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги та його підрозділів», протоколу виїзного засідання 

постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та 

соціального захисту населення, міжнародних міжконфесійних відносин та 

туризму 15.09.2016 № 10, з метою зміцнення матеріально-технічної бази 

міського центру первинної медико-санітарної допомоги,  

 

міська рада  ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити Програму зміцнення матеріально-технічної бази міського 

центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки (далі-

Програма) згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) здійснювати фінансування 

Програми в межах коштів, затверджених бюджетом міста на відповідний рік. 

3. Головним розпорядником Програми визначити відділ охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради (Решетар В.В.). 

4. Виконавцем Програми визначити Ужгородський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги (Козак Т.Ю.). 

5. Відділу охорони здоров’я (Решетар В.В.) інформацію про хід 

виконання Програми двічі на рік оприлюднювати на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О. П. 
 

Міський голова          Б. Андріїв 
 



 

                                                                                   
                                                                                                           Додаток 

до рішення VІІІ сесії VІІ скликання 

29.11.2016 № 443 

 

 

Програма 

зміцнення матеріально-технічної бази міського центру 

первинної медико-санітарної допомоги 

на 2016-2020 роки 

 

1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення Програми: відділ охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради, постійна комісія з питань освіти, культури, охорони 

здоров’я, спорту та соціального захисту населення, міжнародних, 

міжконфесійних відносин та туризму.  

2. Дата, номер  і назва розпорядчого документа органу виконавчої  влади 

про розроблення Програми: Протокол виїзного засідання постійної комісії з 

питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального захисту 

населення 15.09.2016 № 10. 

3. Розробник та головний розпорядник Програми: відділ охорони 

здоров’я Ужгородської міської ради. 

4. Відповідальний виконавець Програми: відділ охорони здоров’я, 

Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. 

5. Учасники Програми: відділ охорони здоров’я, Ужгородський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги. 

6.  Термін реалізації Програми: 2016 – 2020 роки. 

 

2. Загальні положення 

 

Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони 

здоров’я щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної  допомоги 

кожному мешканцю міста. Але на даний час більшість технологій та 

обладнання, що використовується, не відповідає сучасним вимогам до надання 

такої допомоги. 

Застаріле медичне та господарське обладнання, яке використовується у 

амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, призводить до зниження 

уваги населення до питань проведення первинної профілактики захворювань, 

зменшення звернень громадян з питань лікування, що, в свою чергу веде до  

збільшення захворювань населення в тому числі дітей та жінок. Виходячи з 

вище зазначеного, для забезпечення кваліфікованої профілактики та лікування 

захворювань мешканців міста,  враховуючи сучасні вимоги до оснащення 

матеріально-технічної бази, виникає  необхідність у придбанні медичного 

обладнання та господарського оснащення, відповідного комплектуючого 



 

обладнання, інвентарю, тощо для оснащення  робочого місця  лікаря загальної 

практики сімейної медицини згідно з додатком.  

Програма спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази 

Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги,  

підвищення якості профілактики, діагностики та лікування населення міста,  

фінансового забезпечення.   

3. Мета Програми 

 

Головною метою Програми є поетапне зміцнення матеріально-технічної 

бази Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, 

поліпшення якості та створення належних сучасних умов для забезпечення 

якісного, повноцінного  та ефективного надання медичної допомоги населенню. 

Для розв’язання проблеми необхідно забезпечити приведення  

матеріально-технічного оснащення у відповідність із сучасними вимогами. Це 

дасть можливість надавати якісні послуги населенню міста з профілактики та 

лікування захворювань. 

 

4. Основні завдання Програми 

 

Основними завданнями програми є підвищення та поліпшення якості 

надання медичних послуг населенню міста, що в свою чергу також пов’язано з 

придбанням відповідних матеріалів, обладнання та інвентарю для оснащення  

робочого місця  лікаря загальної практики сімейної медицини та  предметів 

довгострокового використання   амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини. 

5. Фінансове забезпечення 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється в установленому 

законодавством порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, 

не заборонених законодавством (додаток 1).  

Загальний обсяг фінансування  - 6000,0 тис.грн, із них: 

-  2016 рік -  300,0 тис.грн. 

-  2017 рік -  4000,0 тис.грн. 

-  2018 рік -  1000,0 тис.грн. 

-  2019 рік -  700,0 тис.грн. 

  

6. Заходи Програми 

 

Заходи Програми зміцнення матеріально-технічної бази Ужгородського 

міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки 

(додаток 2). 

      

 

 



 

7. Очікувані результати 

 

Покращення роботи Ужгородського міського центру первинної медико-

санітарної роботи за рахунок зміцнення матеріально-технічної та діагностичної 

бази; 

забезпечення доступності кваліфікованої медичної допомоги мешканцям 

міста; 

покращення показників стану здоров'я населення міста.  

 

 8. Організація і контроль  

 

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює Ужгородський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги. 

Відповідальні виконавці та учасники Програми: відділ охорони здоров’я, 

Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. 

Координує  хід виконання програми заступник міського голови. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює у 

межах компетенції відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради. 

Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

інформує про хід і результати виконання заходів Програми та надає 

пропозиції із удосконалення її реалізації до відділу охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради. 

 

 

 

 

Секретар ради             А. Сушко 



Додаток 1 

                                                                                                                               до Програми  

 

 

 

 

Обсяги та джерела фінансування  Програми  

        тис.грн. 

 

 
 

Обсяг коштів на  

виконання 

Програми 

 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

2016 2017 2018 2019 2020 

Усього, у тому 

числі  
6000,0 300,0 4000,0 1000,0 700,0  

Міський бюджет  6000,0 300,0 4000,0 1000,0 700,0  
  



                                                                                                                                Додаток 2 

до Програми 

 

             

            тис.грн. 

 

№

п.п 

Найменування заходу Виконав-

ці 

Термін 

виконан

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування 

Загаль- 

ний 

обсяг 

фінан- 

сування 

За роками виконання 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Забезпечення 

автотранспортом для 

надання невідкладної 

медичної допомоги: 

Автомобілі 

МЦ   

ПМСД 

2016-

2020 

800,00 - 400,0 200,0 200,0  

2. Придбання 

медичного 

обладнання: 

1.Мішок дихальний 

ручний Амбу з 

аксесуарами в 

комплекті: дорослий, 

педіатричний, 

новонароджений, 

багаторазовий, 

силікон з   2 масками 

для дорослих + маска 

для дітей +два 

повітряходи для 

дорослого і дитини 

2.Портативний 

небулайзер, набір до 

небулайзера (маска, 

загубник, камера) 

3.Пластиковий 

контейнер ємкістю 

500 мл 

4.Тонометр очний для  

вимірювання 

внутрішньо-очного 

тиску  контактний або 

транспальпебральний 

5.Пульсокиметр 

напальцевий - прилад 

для вимірювання 

рівня кисню в крові 

безкровним методом 

  3000,0 

 

100,0 2000,0 500,0 400,0  



6.Електрокардіограф 

портативний 

трьохканальний з 

комбінованим 

живленням з 

автоматичною 

розшифровкою 

7.Пікфлуометр та/або 

спірограф 

комп'ютерний 

8.Апарат визначення 

рівня глюкози крові у 

комплекті 

9.Контейнер для 

збору і утилізації 

використаного 

одноразового інстру-

ментарію та 

розхідних матеріалів, 

що контактували з 

кров'ю пацієнта  

10. Автоматизоване 

робоче місце 

завідувача 

амбулаторією,лікарів 

ПМСД, старшої 

медичної сестри, 

молодших 

спеціалістів з 

медичною освітою: 

системний блок з 

монітором або 

ноутбук,  або інші 

еквівалентні пристрої, 

принтер, стандартне 

та прикладне 

програмне 

забезпечення, інші 

периферійні 

присторої у т.ч, такі, 

що забезпечують 

доступ до локальної 

мережі та  інтернет 

11.Автоматизоване 

робоче місце 

реєстратора: 

системний блок з 

монітором , принтер, 



стандартне та 

прикладне програмне 

забезпечення, інші 

периферійні 

присторої у т.ч, такі, 

що забезпечують 

доступ до локальної 

мережі та інтернету 

12. Шафа для 

документів 

13.Стіл письмовий 

або комп’ютерний 

14. Стілець 

15.Телефон 

16.Настільна лампа 

17.Шафа для одягу 

18.Ширма 

19.Книжкова шафа 
3. Придбання, 

відповідних 

матеріалів, 

обладнання , 

інвентарю, для 

оснащення робочого 

місця  сімейного 

лікаря: 

1.Тонометр  з 

набором манжет для 

вимірювання тиску 

дітям та дорослим 

(для вимірювання 

артеріального тиску 

на руках і ногах) 

2.Молоточок 

неврологічний 

3.Рулетка 

вимірювальна 1,5 м. 

4.Ваги медичні (для 

дорослих) 

5.Ваги медичні (для 

новонарожених) 

6.Ростомір 

7.Набір 

діагностичних систем 

сімейного лікаря 

(гемоглобін крові, 

прихована кров у 

калі, білок у сечі, 

  1000,0 

 

 

 

 

100 700,0 150,0 50,0  



кетони у сечі, цукор у 

сечі)  

8.Сумка 

лікаря/медсестри  

(системний блок з 

монітором або 

ноутбук,  

9.Столик 

пеленальний   
4. Придбання 

предметів 

довгострокового 

використання , а 

саме: 

1.Холодильник 

(кількість камер-1, 

ХОЛ/МОР.:207/17л) 

2.Сумка 

лікаря/медсестри  

3.Кушентка 

універсальна 

4. Сейф (на два замка) 

5.Гігрометр 

6. Термометр для 

холодильника 

7.Сумка-холодильник 

для транспортування 

вакцин 

8.Контейнер для 

утилізації голок (1,5-2 

л.)  

9. Телефон  

10.Офтальмоскоп 

портативний 

  1200,0 

 

100 900,0 150,0 50,0  

УСЬОГО:   6000,0 300,0 4000,0 1000,0 700,0  

 

 


	Сесія Програма
	Програма і Пояснююча
	Додаток 1
	Додаток 2

