
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

 

Про зміни до рішень міської ради  

14.04.2016 №171,  №172, 29.11.2016 №443,  

09.11.2017 №792, №793, №794, №795, №796, 

28.08.2018 №1187, №1188 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв'язку із реорганізацією відділу охорони здоров'я в управління 

охорони здоров'я та для належного виконання міських цільових програм 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Внести зміни до рішень II сесії міської ради VII скликання 14.04.2016 р. 

№ 171 “Про Програму “Репродуктивне здоров'я населення м.Ужгород на період 

до 2020 року”, № 172 “Про Програму забезпечення мешканців м.Ужгород, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016-

2020 роки”, VIII сесії міської ради VII скликання 29.11.2016 № 443 “Про 

Програму зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки”, XVII сесії міської ради VII  

скликання 09.11.2017 № 792 “Про Програму медичного забезпечення ветеранів, 

інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 

роки”, № 793 “Про міську цільову соціальну Програму протидії захворюванню 

на туберкульоз на 2018-2020 роки”, № 794 “Про міську Програму “Цукровий та 

нецукровий діабет на 2018-2022 роки”, № 795 “Про міську Програму “Розвиток 

нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки”, № 796 “Про міську 

Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки”, 

XXVI сесії міської ради VII скликання 28.08.2018 № 1187 “Про Програму 

забезпечення мешканців м.Ужгород імплантами для надання медичної 

допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки”, № 

1188 “Про програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними 

хворобами у м.Ужгород на 2018-2022 роки”, виклавши по тексту рішень та 

додатків до них назву “Відділ охорони здоров'я” в редакції “Управління 

охорони здоров'я”. 

     2. Головним розпорядником коштів Програм визначити управління охорони 

здоров'я (Решетар В.В.).  



       3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                     Б. АНДРІЇВ 

 

 

 


