
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про Програму забезпечення  

мешканців м. Ужгород імплантами 

для надання медичної допомоги хворим із  

ураженням органів опори та руху  

на 2018-2022 роки 

 

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

самоврядування в Україні», статей 13 та 14 Основ законодавства України  про 

охорону здоров’я, з метою реалізації державної політики у сфері охорони 

здоровя населення, направленої на покращення якості надання ортопедо-

травматологічної допомоги мешканцям м.Ужгород, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

    1. Погодити Програму забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для 

надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 

2018-2022 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради, що 

додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Білака О. П. 

 

 

Міський голова            Б. Андріїв

                  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до рішення виконкому «Про Програму забезпечення мешканців м.Ужгород 

імплантами  

 для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 

2018-2022 роки» 



        

      Травми та захворювання апарату опори та руху, зокрема дегенеративно-

дистрофічні захворювання кісток та суглобів, є важливою медичною та  

соціальною проблемою, одним із найскладніших завдань сучасної медицини, 

оскільки ця патологія важко піддається консервативному лікуванню та у 

більшості випадків призводить до інвалідності. 

      У м. Ужгород за період 2017 року на стаціонарному лікуванні в умовах 

центральної міської лікарні м. Ужгород з діагнозом  «коксартроз» перебувало 

22 особи, з яких 18 осіб були на обстеженні для отримання групи інвалідності, 

або консервативному лікуванні. Найчастіше уражаються кульшові (47,7%) та 

колінні (35,5%) суглоби. 

    Щороку близько 25 осіб у місті стають інвалідами внаслідок  захворювання 

на коксартороз. Зокрема, у 2016 - 2017 роках 45 осіб стали інвалідами, з яких  

80% -  люди працездатного віку.  

На виконання статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 13 та статті 14 Основ законодавства України  про охорону 

здоров’я, з метою реалізації державної політики  у сфері охорони здоровя 

населення, направленої на покращення якості надання ортопедо-

травматологічої допомоги населенню, відділ охорони здоровя звертається з 

проханням про винесення на розгляд сесії міської ради питання затвердження 

міської Програми забезпечення мешканців м.Ужгород імплантами для надання 

медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 

роки. 

Метою програми є покращення лікування хворих із захворюваннями 

суглобів, підвищення якості та ефективності надання медико-санітарної 

допомоги  при  пошкодженнях опорно-рухового апарату, поліпшення якості 

життя пацієнтів з даною патологією шляхом придбання для ЦМКЛ м. Ужгород 

сучасних імплантатів (кульшових суглобів).  

 

 

 

 

Начальник відділу                             В.В.Решетар 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          



                  ПОГОДЖЕНО 

               Рішення виконкому 

                 ___________№____ 

                                                      

 

Паспорт Програми  

забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для надання медичної 

допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки 

 

Ініціатор розроблення Програми Відділ охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», звернення 

до міського голови депутата 

Ужгородської міської ради Ю. Ломаги 

17.05.2018 № 01-10/2452 

Розробник Програми  Відділ охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради 

Співрозробник Ужгородська центральна міська 

клінічна лікарня 

Головний розпорядник коштів Відділ охорони здоров’я  

Учасники Програми Відділ охорони здоров’я, Ужгородська 

центральна міська клінічна лікарня 

Термін реалізації 2018-2022 

Етапи реалізації 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 

Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, у тому числі: 

1. 2018 рік – 760,0 тис.грн 

2. 2019 рік – 1 000,0 тис.грн. 

3. 2020 рік – 1 200,0 тис.грн. 

4. 2021 рік - 1 200,0 тис.грн. 

5. 2022 рік - 1 200,0 тис.грн. 

Загальний обсяг ресурсів, необхідний 

для реалізації Програми  

5 360,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма 

забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для надання медичної 

допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки 

 

1. Загальні положення. 

2.  

        Травми та захворювання апарату опори та руху, зокрема, дегенеративно-

дистрофічні захворювання кісток та суглобів, є важливою медичною та  

соціальною проблемою та одним із найскладніших завдань  сучасної медицини, 

оскільки ця патологія важко піддається консервативному лікуванню і у 

більшості випадків призводить до інвалідності. 

     Остеоартроз  - це  дегенеративно-дистрофічне ураження  суглобів людини, 

що характеризується тривалим та стійким перебігом із тенденцією до 

загострень, прогресуванням, ураженням суглобового хряща, інших структур 

суглоба та навколосуглобових тканин, вираженим больовим синдромом. 

Поширеність цього захворювання у різних регіонах досягає 44%, та значно 

збільшується по мірі  старіння населення.  

       У м. Ужгород за період 2017 року на стаціонарному лікуванні в умовах 

центральної міської лікарні м. Ужгород з діагнозом  «коксартроз» перебувало 

22 особи, з яких 18 осіб були на обстеженні для отримання групи інвалідності, 

інші на консервативному лікуванні. Найчастіше уражаються кульшові (47,7%) 

та колінні (35,5%) суглоби. 

     Щороку близько 25 осіб у місті стають інвалідами внаслідок  

захворювання на коксартороз. Зокрема, у 2016 - 2017 роках 45 осіб стали 

інвалідами, з яких  80% -  люди працездатного віку.  

 

2. Мета Програми 

 

          Метою програми є поліпшення лікування пацієнтів із захворюваннями 

суглобів, підвищення якості та ефективності надання  медико-санітарної 

допомоги  при пошкодженнях опорно-рухового апарату, забезпечення 

доступності та якості надання медичної допомоги шляхом придбання для 

центральної міської клінічної лікарні м. Ужгород сучасних імплантів 

(кульшових суглобів).  

3.  Основні завдання Програми 

 

     Здійснення моніторингу за рівнем захворюваності населення міста на 

дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів, що потребують оперативного 

втручання. 

     Придбання для центральної міської клінічної лікарні м. Ужгород 

імплантів кульшових суглобів.  

4.  Очікувані результати від реалізації Програми 

 

Надання кваліфікованої медичної допомоги громадянам, хворим на 

коксартроз, у першу чергу безоплатне забезпечення імплантами суглобів 



інвалідів для компенсації функцій ушкоджених органів з метою медичної та 

соціальної реабілітації. 

Попередження запущених випадків захворювань опорно-рухового апарату, 

зниження відсотка інвалідизації населення, у т.ч. осіб працездатного віку. 

Значне покращення та відновлення функцій кінцівки у пацієнтів з 

дегенеративними захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату, що 

дозволить збільшити середню тривалість життя пацієнтів та підвищить якість їх 

життя. 

Зниження рівня смертності пацієнтів з травмами кульшового суглобу 

завдяки можливості проведення раннього оперативного лікування. 

Досягнення суттєвого покращення якості діагностики та лікування 

пацієнтів. 

Підвищення рівня поінформованості населення щодо сучасних 

можливостей лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань опорно-

рухового апарату та травматичних ушкоджень кульшового суглобу (перелом 

шийки стегна). 

 

5. Фінансове забезпечення реалізації Програми. 

 

      Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України:  

  1) за рахунок коштів міського бюджету у межах наявних фінансових 

ресурсів; 

 2) з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

 

6. Заходи Програми 

(додаток 2 до Програми) 

 

7. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

 Організаційне забезпечення та координацію виконання Програми 

здійснює відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради.  

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

здійснюватиметься у межах компетенції відділом охорони здоров’я 

Ужгородської міської ради. 

Відповідальні виконавці Програми-центральна міська клінічна лікарня. 
 Центральна міська клінічна лікарня інформує про хід і результати 

виконання заходів Програми та надає пропозиції з удосконалення її реалізації у 

відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради щоквартально до 05 числа 

протягом терміну реалізації Програми.  

 

 

_________________________________________________________________  

 

 



Додаток 1 до Програми 

 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми 

(тис.грн.) 

Джерела 

фінансуванн

я 

Загальний 

обсяг(тис.гр

н) 

З них за роками: 

2018 2019 2020 2021 2022 

Міський 

бюджет 

5 360,0 760,0 1 000,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Всього: 5 360,0 760,0 1 000,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми  

 

ЗАХОДИ 

Програми забезпечення мешканців м. Ужгород імплантами для надання медичної допомоги хворим із ураженням 

органів опори та руху на 2018-2022 роки 

Тис.грн. 

 

№ 

п.п. 

 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідаль 

ні за 

виконання 

Джерела 

фінансуван

ня 

Загальний 

обсяг 

(тис.грн.) 

З них за роками 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Створення та 

оновлення реєстру 

хворих, що 

потребують 

ендопротезів 

2018-2022 Центральна 

міська 

клінічна 

лікарня 

Міський 

бюджет 

 - - - - - 

2 Придбання 

ендопротезів 

суглобів: 

1. Придбання 

ендопротьезів 

кульшового 

суглобу цементної 

фіксації 

2. Придбання 

кульшових 

суглобів 

безцементної 

фіксації 

3. Придбання 

кульшових 

суглобів 

однополюсних та 

біполярних 

   5360,0 760,0 1000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 



4 Проведення 

конференції з 

міжнародною 

участю на тему 

ранньої 

діагностики та 

лікування 

захворювань та 

травм опорно-

рухового апарату 

    - - - - - 

5 Пргонозована 

кількість 

лікованих хворих 

(осіб) 

    19 25 30 30 30 

 

 


