
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

                                     

 

Про зміни до рішення VІІІ сесії  

міської ради VIІ скликання 

29.11.2016 №443  

 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи грантовий проект 

транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

        1. Внести зміни до Розділу 5 “Фінансове забезпечення” Програми 

зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-

санітарної допомоги на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням VIII сесії 

міської ради VII скликання 29.11.2016 №443, а саме: 

                - кошти в сумі 1000,0 тис.грн., передбачені на 2018 рік, викласти у 

наступній редакції: “1650,0 тис.грн.”. 

             2. Додаток 1 та додаток 2 до Програми викласти в новій редакції згідно 

з додатками 1, 2. 

      3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                      Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Додаток 1 

                                                                                                      до рішення _________сесії 

                                                                                                      міської ради VII скликання 

                                                                                                      ____________№_________ 

 

Додаток 1 

                                                                                                                               до Програми  

 

 

 

Обсяги та джерела фінансування  Програми  

        тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                           А. Габор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів 

на  виконання 

Програми 

 

Усього 

витрат 

на 

виконан

ня 

Програм

и 

2016 2017 2018 2019 2020 

Усього, у тому 

числі  
6 650,0 300,0 4 000,0 1 650,0 700,0 0,0 

Міський 

бюджет  
6 650,0 300,0 4 000,0 1 650,0 700,0 0,0 

  



                                                                                           Додаток 2 

                                                                                                                                                                                              до рішення _________сесії 

                                                                                                                                                                                             міської ради VII скликання 

                                                                                                                                                                                              ____________№_________ 

 

                                                                                                                                                                                                                    Додаток 2 

до Програми 

 

                    

     тис.грн. 

№

п.п 

Найменування заходу Виконавці Термін 

виконан

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування 

Загальний 

обсяг 

фінансуван

ня 

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 

МЦ   

ПМСД 

 3000,0 

 

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



для вимірювання рівня кисню в крові 

безкровним методом 

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, 

кетони у сечі, цукор у сечі)  

8.Сумка лікаря/медсестри  

(системний блок з монітором або 

ноутбук,  

9.Столик пеленальний   

МЦ   

ПМСД 

 1000,0 

 

 

 

 

100 700,0 150,0 50,0  

4. Придбання предметів 

довгострокового використання , а 

саме: 

1.Холодильник (кількість камер-1, 

ХОЛ/МОР.:207/17л) 

2.Сумка лікаря/медсестри  

МЦ   

ПМСД 

 1200,0 

 

100 900,0 150,0 50,0  



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 
5 Оплата послуг з впровадження 

Медичної інформаційної системи та 

ліцензії на право користування 

програмним продуктом 

МЦ   

ПМСД 

 650,0   650,0   

УСЬОГО:   6 650,0 300,0 4 000,0 1 650,0 700,0  

 

Секретар ради                                                                                                                                                               А. Габор 


