
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 62 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2019               Мукачево    №1509 
 

Про внесення змін до міської 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 м.Мукачева на 2019-2020 роки  
 

У зв’язку з відсутністю належного фінансування пацієнтів з цукровим 
діабетом державним та обласним бюджетом, збільшення кількості хворих на  
фенілкетонурію, дороговартісного лікування пацієнтів, що скеровуються на 
високоспеціалізований (третинний) рівень медичної допомоги, з метою 
забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення та окремих 
груп хворих і покращення якості та ефективності їх лікування, забезпечення 
раціонального використання бюджетних коштів, безкоштовного забезпечення  
мешканців м. Мукачева лікарськими засобами  та  виробами  медичного  
призначення у разі  наданні  спеціалізованої  та високоспеціалізованої медичної 
допомоги, з урахування збільшення забезпечення хворих на фенілкетонурію до 
18 років, відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб 
з інвалідністю в Україні», Закону України "Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закону 
України “ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення”, на виконання постанови 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 ”, Постанови Кабінету 
Міністрів України від 08.12.2006 року №1686 “Про затвердження Державної 
типової програми реабілітації інвалідів”, наказу Міністерства охорони здоров`я 
України від 13.11.2001 року №457 “Про заходи щодо удосконалення медичної 
допомоги хворим на фенілкетонурію в Україні” з індивідуальним розрахунком 
згідно п. 1 наказу Міністерства охорони здоров`я України від 20.01.2014 року 
№51 “Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 
25.09.2013 року № 829”, враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №71 
від 25.09.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та екології (протокол №49 від 25.09.2019 р.),  
керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  Мукачівська міська рада вирішила: 



 
1. Внести зміни 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 м.Мукачева 
на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням 51 позачергової сесії 7 скликання 
Мукачівської міської ради від 11.12.2018 року № 1241, а саме:  

1.1. у тексті Програми словосполучення “міський бюджет” замінити 
словосполученням наступного змісту “місцевий бюджет”. 

1.2. до Додатку 2 до міської 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 м.Мукачева на 2019-2020 роки, виклавши їх у новій редакції, згідно 
додатка  1 до цього рішення. 

 
2. В іншій частині рішення 51-ї позачергової сесії  Мукачівської міської 

ради 7-го скликання від 11.12.2018 року № 1241 “Про затвердження міської 
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 м.Мукачева на 2019-2020 роки” 
залишити без змін. 

 
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради фінансування проводити в межах асигнувань передбачених у бюджеті на 
відповідний бюджетний рік. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

охорони здоров’я виконавчого комітету  Мукачівської міської ради Л.Мандзич, 
постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення та екології; постійну депутатську комісію з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку. 

 
 

Міський голова                                                                         А. Балога



Додаток 1 
 до  міської 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     
м. Мукачева  на 2019-2020 роки  

 
Перелік заходів і завдань  

Міської 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 
м.Мукачева  на 2019-2020 роки 

№ 
з/п Назва напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк виконання 
заходу Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги 
фінансування  тис. 
грн., у тому числі: 

Очікуваний результат   

І етап ІІ етап     
2019 рік 2020 рік    

І. 
 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” 

  

1.1 
 

Покращення якості   
та продовження 
тривалості життя 
пільгових категорій  
населення  та при 
певних видах 
захворювань. 

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

Протягом  
2019 – 2020 рр. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 

центральна 
районна лікарня”. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

“Центр первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

м.Мукачева” 

Міський 
бюджет 

6 500,00 6 000,0 

Медикаментозне 
забезпечення пацієнтів 
безкоштовним та 
пільговим відпуском за 
рецептами лікарів 

   



 
 
 
 
ІІ. 

                                                                                                   Пільгове зубопротезування 

 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покращення якості   
та продовження 
тривалості життя 
ветеранів ВВВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пільгове 
зубопротезування 
ветеранів ВВВ в м. 
Мукачево. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протягом  
2019 – 2020 рр. 
 
 
 
 
 
 
 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 

центральна 
районна лікарня”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Міський 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забезпечення 
зубопротезуванням ветеранів 
ВВВ та прирівняних до них 
осіб за пільгами, відповідно 
до Закону України №3552-
XII від 22.10.1993р., “Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту.  

 

2.2. Покращення якості   
та продовження 
тривалості життя 
пільгових категорій 
населення 
 

Пільгове 
зубопротезування інших 
категорій населення 
згідно чинного 
законодавства 
 

Протягом  
2019-2020 рр. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 

центральна 
районна лікарня”.  
 

Міський 
бюджет 
 

800,0 800,0 
Забезпечення 
зубопротезуванням  інших 
категорій населення, 
відповідно до постанови 
Кабінетів Міністрів України 
від 04.06.2015 року №389 
“Про затвердження Порядку 
надання пільг окремим 
категоріям громадян з 
урахуванням 
середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
ІІІ. 

Допомога хворим на цукровий та нецукровий діабет 

 

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

Забезпечення хворих на 
цукровий діабет, в тому 
числі  і  дітей,  
препаратами інсуліну, 
 цукрознижуючими 
таблето-ваними 
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 безкоштовно   за 
рахунок міського 
бюджету.  

Протягом  
2019 – 2020 рр. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 

центральна 
районна лікарня”. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

“Центр первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

м.Мукачева” 

Міський 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 450,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 500,0 

Забезпечення хворих на 
цукровий діабет інсуліном, 
безкоштовний та пільговий 
відпуск лікарських засобів та 
необхідних виробів 
медичного призначення за 
рецептами лікарів 

 



3.2 Покращення якості   
та продовження 
тривалості життя 
хворих на діабет 

Забезпечення  хворих  на  
цукровий  діабет  
препаратами  інсуліну. 

2019 рік Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 

центральна 
районна лікарня”. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

“Центр первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

м.Мукачева” 

Кошти  
медичної  
субвенції – 
державний 
бюджет 

1 893,2 - Забезпечення хворих на 
цукровий діабет 
препаратами інсуліну за 
рецептами лікарів 

   

IV. 

 
 
 

Медикаментозне забезпечення онкологічних хворих 
 
 

  

4.1 
 

Покращення якості 
життя та 
продовження 
тривалості життя  
онкохворих. 

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

Протягом  
2019 – 2020 рр. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 

центральна 
районна лікарня”. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

“Центр первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

м.Мукачева” 

Міський 
бюджет 

5 000,0 5 000,0 Забезпечення онкологічних 
хворих препаратами 
хіміотерапії та 
медикаментами супроводу 
безкоштовно за рецептами 
лікарів 

   

\\ 
V. Забезпечення доступності дороговартісної спеціалізованої та високоспеціалізованох медичної допомоги 

  



5.1 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. 

2019-2020 рр. Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 

центральна 
районна лікарня”. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

“Центр первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

м.Мукачева” 

Міський 
бюджет 

400,0 400,0 Забезпечення лікарськими 
засобами пацієнтів 

безкоштовно за рецептами 
лікарів 

   

VI. Забезпечення інвалідів виробами медичного призначення   
6.1 Покращення якості   

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

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

Протягом  
2019 – 2020 рр. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 

центральна 
районна лікарня”. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

“Центр первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

м.Мукачева” 

Міський 
бюджет 

500,0 500,0 Забезпечення стомованих 
інвалідів кало-
сечоприймачами 
безкоштовно за рецептами 
лікарів 

   

VII. Забезпечення препаратами супроводу та виробами медичного призначення пацієнтів, що перебувають на програмному 
 та перитонеальному діалізах 

  



7.1 Покращення 
якості життя та 
продовження 
тривалості 
життя 

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

Протягом  
2019 – 2020 рр. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 

центральна 
районна лікарня”. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

“Центр первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

м.Мукачева” 

Міський 
бюджет 

850,0 
 

800,0 Медикаментозне 
забезпечення пацієнтів 
безкоштовним та пільговим 
відпуском за рецептами 
лікарів 

   

VIII. Допомога хворим на фенілкетонурію   
8.1 Забезпечення 

замінним 
харчуванням  
хворим на 
фенілкетонурію 

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

Протягом  
2019 – 2020 рр. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 
центральна 

районна лікарня”. 
Комунальне 

некомерційне 
підприємство 

“Центр первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

м.Мукачева” 

Міський бюджет 1 200,00 700,00 

Забезпечення пацієнтів 
безкоштовним та пільговим 
відпуском лікарських 
засобів (замінним 
харчуванням за рецептами 
лікарів) 

   

IX. Допомога хворим з трансплантованими органами   



9.1 
 

Покращення 
якості життя та 
продовження 
тривалості 
життя 

Забезпечення можливостей 
продовження життя 
реципієнтів ниркових та 
печінкових трансплантатів 

Протягом  
2019 – 2020 рр. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 
центральна 

районна лікарня”. 
Комунальне 

некомерційне 
підприємство 

“Центр первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

м.Мукачева” 

Міський бюджет 750,0 750,0 

Медикаментозне 
забезпечення пацієнтів 
безкоштовним та 
пільговим відпуском за 
рецептами лікарів 

   

 
X. Медикаметозне забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни   

10.1 
 

Покращення 
якості та 
продовження 
тривалості 
життя ветеранів 
ВВВ. 

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

Протягом  
2019 – 2020 рр. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 

центральна 
районна 
лікарня”. 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

“Центр 
первинної 
медико-

санітарної 
допомоги 

м.Мукачева”” 

Міський бюджет 2 000,0 
 
 
 
 

2 000,0 
 
 
 
 

Медикаментозне 
забезпечення ветеранів 
ВВВ та прирівняних до 

них пільговим та 
безкоштовним відпуском 

за рецептами лікарів  

   

 Всього:     25 543,2 23 650,0     

 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                        І. Маняк 
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