
 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

     
            22.12.2020                                          Мукачево                                               № 507 

 
 

Про схвалення  внесення змін до Програми  безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань та при наданні 
спеціалізованої та  високоспеціалізованої стаціонарної медичної 

допомоги мешканцям Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки (нова редакція), затвердженої рішенням 77 

сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 23.04.2020р. №1869 
 

 Розглянувши лист директора КНП «Мукачівська центральна районна 
лікарня» від 14.12.2020 року, враховуючи Порядок розроблення місцевих 
цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджений 
рішенням 66-ї сесії  Мукачівської міської ради 7 скликання від 31.10.2019 року 
№1574, керуючись п.1 п.а ст. 27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради вирішив: 
   1. Схвалити проєкт внесення змін до Програми безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань та при 
наданні спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної медичної 
допомоги мешканцям Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки (нова редакція), затвердженої рішенням 77 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 23.04.2020р. №1869, а саме: 

 
1.1.   Абзац 2 розділу IV «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання  

                проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання    
                програми» викласти у наступній редакції: 

«Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за рахунок 
бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в сумі 67 
593,0 тис. грн., передбаченого на охорону здоров’я та інших незаборонених 
джерел». 
      1.2.  Додаток до  Програми  безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 
та за певними категоріями захворювань та при наданні спеціалізованої та  



високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги мешканцям 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 
(нова редакція) викласти у новій редакції згідно додатку 1 до даного рішення. 
       1.3. Додаток 1 до Програми  безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 
та за певними категоріями захворювань та при наданні спеціалізованої та  
високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги мешканцям 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 
(нова редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020р. №1869 викласти у новій редакції згідно додатку 2 
до даного рішення. 
       1.4. Додаток 2 до Програми безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 
та за певними категоріями захворювань та при наданні спеціалізованої та  
високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги мешканцям 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 
(нова редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020р. №1869 викласти у новій редакції згідно додатку 3 
до даного рішення. 
        2.  В іншій частині рішення 77  сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020р. №1869 «Про затвердження Програми 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів  у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань та 
при наданні спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної медичної 
допомоги мешканцям Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки (нова редакція)» залишити без змін. 
       3.  Директору КНП «Мукачівська центральна районна лікарня»  Є. Мешко      
подати схвалений проєкт внесення змін на затвердження Мукачівській міській 
раді. 
      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету  Мукачівської міської ради О.Лендєла. 
 
 
Міський голова                                                                          А.БАЛОГА 

 
 

                                                                                                          
 
 
 
                                                                                           

                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                         

 
           

 



 
                                                             Додаток 1 

                                                                        до  рішення        сесії 8-го скликання                                                   
 

                                                           Мукачівської  міської ради               
                                                  22.12.2020 №  507 

 
 Паспорт програми 

(загальна характеристика програми) 
 Програми  безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування окремих 
груп населення та за певними категоріями захворювань та при наданні 

спеціалізованої та  високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги 
мешканцям Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-

2022 роки (нова редакція) 
 

1. Ініціатор розроблення програми Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади»,  
Комунальне некомерційне 
підприємство “Мукачівська 
центральна районна лікарня”, 
Комунальне некомерційне 
підприємство "Обласна дитяча 
лікарня" Закарпатської обласної Ради 
 

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
схвалення програми 

  

3. Розробник програми  Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради 

4. Співрозробники програми  - 

5. Відповідальний виконавець програми  Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради, Комунальне 
некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади»,  
 Комунальне некомерційне 
підприємство “Мукачівська 
центральна районна лікарня”, 
Комунальне некомерційне 
підприємство "Обласна дитяча 
лікарня" Закарпатської обласної Ради 



 

5.1 Головний розпорядник коштів   Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради  
 

6. Учасники програми   
7. Термін реалізації програми  2020 – 2022 роки 

 
7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 
 І етап – 2020 р. 
ІІ етап – 2021р. 
ІІІ етап  - 2022 р. 
 

8. Перелік міських бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми (для 
комплексних програм) 
 

Бюджет Мукачівської міської 
об’єднаної  територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього, тис.грн. у тому числі: 
 

67 593,0 

9.1. коштів міського бюджету 
 

62 850,0 

9.2. коштів інших джерел (медична 
субвенція,  субвенція з  державного 
бюджету) 
 

4743,0 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



                                                                                                                                                                                      
Додаток 2                                                                             
                                                                                                                                                                   до 
рішення виконавчого комітету 
                                                                                                                                                                   
Мукачівської міської ради 
                                                                                                                                                               
22.12.2020 № 507 
 
                                                                                                                                                                           
Додаток   1 
                               до   

Програми  безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань  
та при наданні спеціалізованої та  високоспеціалізованої стаціонарної медичної  

допомоги мешканцям Мукачівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2020-2022 роки(нова редакція)  

                                                                                                  

Ресурсне забезпечення  програми  
  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань  та при наданні спеціалізованої та  
високоспеціалізованої стаціонарної медичної  

допомоги мешканцям Мукачівської міської об’єднаної  територіальної громади на 2020-2022 роки 
(нова редакція) 

                                                                                                                                                                                                                         
тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми 

Етапи виконання програми 

    
 

І ІІ ІІІ 
2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 23 450,8 23 192,2 20 950,0   

державний бюджет 2 500,8 2242,2     

обласний бюджет        

Міський бюджет 20 950,0 20 950,0 20 950,0   

кошти не бюджетних джерел         
інші     
                                                                     
Секретар міської ради          
               Я.ЧУБИРКО 
       
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                            
Додаток 3                                                                             
                                                                                                                                                                   до 
рішення виконавчого комітету 
                                                                                                                                                                   
Мукачівської міської ради 



                                                                                                                                                                 
22.12.2020  № 507 
                     
 
                                                                                                                                               Додаток 2 
                                                                                                                                  до   Програми  
безоплатного та пільгового 

                                                     відпуску лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування окремих 
груп    

                                                                                                                населення та за певними 
категоріями захворювань   та при наданні       

                                                                                           спеціалізованої та  високоспеціалізованої 
стаціонарної  

                                                                                                                            медичної допомоги 
мешканцям Мукачівської міської об’єднаної  
                                                                                                                             територіальної громади на 
2020-2022 роки (нова редакція) 
              
  

Перелік заходів і завдань програми 

  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування 
окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань  
та при наданні спеціалізованої та  високоспеціалізованої стаціонарної медичної  

допомоги мешканцям Мукачівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2020-2022 роки (нова редакція) 

№ 
 з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання 

заходу Виконавці Джерела 
фінансування 

 
фі  

(варт   
у    

 І етап    
ІІ етап    
ІІІ ета    

1. Забезпечення окремих груп 
населення та певних 
категорій хворих визначених 
Постановою Кабінету 
Міністрів України від 
17.08.1998 р. № 1303 “Про 
впорядкування безоплатного 
та пільгового відпуску 
лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за 
певними категоріями 
захворювань” 

Оптимальне забезпечення 
доступності окремих груп 
населення та певних 
категорій хворих до 
якісної медичної допомоги 
і вдоволеністю пацієнтів 
такою допомогою 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ». 

Міський 
бюджет 

 
І етап    
 

 
 

 
  

 
  
  

ІІ етап    

ІІІ ета    

 № 
 з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання 

заходу Виконавці Джерела 
фінансування 

 
фі  

(варт   
у    

 

 

І етап     
ІІ етап     
ІІІ ета     



2. Покращення якості   та 
продовження тривалості 
життя ветеранів ВВВ. 

Пільгове зубопротезування 
ветеранів ВВВ 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ” 

Міський 
бюджет 

 
І етап     

 
 

   
   

   
  

 
 

 

 
ІІ етап    

 

 
ІІІ ета   

 

3. 
Покращення якості   та 
продовження тривалості 
життя пільгових категорій 
населення 

Пільгове зубопротезування 
інших категорій населення 
згідно чинного законодавства 
 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ” 
Міський 
бюджет 

 
І етап     

 
 

  
  

  
 

 

 

 
ІІ етап    

 

 
ІІІ ета   

 

4. Покращення якості життя та 
продовження тривалості 
життя хворих на діабет 

Забезпечення хворих на цукровий 
діабет, в тому числі  і  дітей,  
препаратами інсуліну, 
 цукрознижуючими таблетованими 
препаратами, , тестами для 
визначення  цукру  в крові   
інвалідів І та ІІ групи, інсуліновими 
шприцами та голками для шприц-
ручок , виробами медичного при-
значення   для    дитячого 
населення, а саме : тест-смужками 
до глюкометрів,  розхідних 
матеріалів до інсулінових помп, 
ланцетів , голок до шприц-ручок  за 
рецептами лікарів для хворих на 
цукровий діабет 
 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ», 

КНП 
"ОДЛ"ЗОР" 

Міський 
бюджет 

 
 
І етап      

 
   

  
  

  
  

  
  

  
  

 

  
ІІ етап      
  
  

 
ІІІ ета    

 

  

 № 
 з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці Джерела 

фінансування 

 
фі  

(варт   
у    

 

 

І етап     
ІІ ета     
ІІІ ет     

5. 
Покращення якості   та 
продовження тривалості 
життя хворих на діабет 

Забезпечення  хворих  на  
цукровий  діабет  
препаратами  інсуліну та 
нецукрового діабету 
десмопресином 

2020 р. 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ», 

КНП 
"ОДЛ"ЗОР" 

Медична  
субвенція, 
субвенція з 
державного 

бюджету 

 
І етап    

 
   

  
  

  
  

  

 

 
ІІ етап   

 

 
ІІІ ета   

 

6. Покращення якості життя та 
продовження тривалості 
життя  онкохворих. 

Оптимальне забезпечення 
своєчасності та доступності 
онкохворих до якісної 
медичної допомоги і 
вдоволеністю їх такою 
допомогою. 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ». 

Міський 
бюджет 

 
І етап    

 
 

  
  

 
 

  
  

 

 
ІІ етап    

 

 
ІІІ ета    

 

7. Покращення якості   та 
продовження тривалості 
життя пацієнтів з гепатитом 
В, С та розсіяним склерозом. 

Забезпечення лікарськими 
засобами  для 
медикаментозного лікування 
хворих з гепатитами В та С 
та розсіяним склерозом. 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ». 

Міський 
бюджет 

 
І етап    

 
  

  
  

 

 
ІІ етап   

 

 
ІІІ ета    

 



8. 

Покращення якості   та 
продовження тривалості 
життя інвалідів всіх категорій 
та осіб з обмеженими 
можливостями 

Забезпечення   якості та 
повноцінного життя інвалідів 
(забезпечення кало-
сечоприймачами) 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ» 

Міський 
бюджет 

 
І етап   

 
 

 
 

  
  

 

 
ІІ етап   

 

 
ІІІ ета   

 

 
 

 № 
 з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання 

заходу Виконавці Джерела 
фінансування 

 
фін  

(в  
тис.    

 
 

 
І етап    
ІІ етап    
ІІІ ета    

9. Покращення якості життя та 
продовження тривалості 
життя та адекватного надання 
замісної ниркової терапії 
приреченим хворим з 
хронічною нирковою 
недостатністю термінального 
ступеня 

Забезпечення можливостей 
адекватного надання замісної 
ниркової терапії приреченим 
хворим з хронічною 
нирковою недостатністю 
термінального ступеня та 
покращення якості життя 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ» 

 
Міський 
бюджет 

 
І етап    

  
  

   
  

 
ІІ етап   
 
ІІІ ета   

10. Покращення якості життя 
хворих на фенілкетонурію  

Забезпечення здоров`я, якості 
та тривалості повноцінного 
життя хворих на 
фенілкетонурію 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ» 

 
Міський 
бюджет 

 
І етап   

  
  

  
  

  
   

 
ІІ етап    
 
ІІІ ета   
 

11. Покращення якості життя та 
продовження тривалості 

життя 

Забезпечення можливостей 
продовження життя 
реципієнтів ниркових та 
печінкових трансплантатів 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ» 

 
Міський 
бюджет 

 
І етап    

  
  

   
  

 
ІІ етап   
 
ІІІ ета   

12. Покращення якості та 
продовження тривалості 
життя ветеранів ВВВ та 
прирівнених до них за 

пільгами.   

Безоплатне забезпечення 
медикаментами в разі 
амбулаторного лікування за 
рецептами лікарів  
ветеранів ВВВ та 
прирівнених до них за 
пільгами.   

Протягом 2020 -
2022 років КНП 

“Мукачівська 
ЦРЛ”, 

КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ» 

Міський 
бюджет 

 

 
І етап    

  
    

   
  

    

 
ІІ етап    
 
ІІІ ета    

   
   

 
 
 
 
 
 
РАЗОМ 
 

 
 

       
      
      

__  
    

 



 
Секретар міської ради                                                                                                  
Я.ЧУБИРКО 
Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                                                     
О.ЛЕНДЄЛ    
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