
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 82 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.08.2020            Мукачево     №2008 
 
Про створення Ради громадського здоров’я  
Мукачівської міської об’єднаної  
територіальної громади та  
затвердження її персонального складу 

 
 

З метою підвищення якості надання медичних послуг населенню, 
координації дій системи закладів охорони здоров’я Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади та забезпечення оперативного вирішення 
питань медичного характеру та формування постійно діючого консультативно-
дорадчого майданчика у сфері охорони здоров’я, враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення та екології (протокол №65 від 19.08.2020 р.), керуючись ст.25, ч.1 
ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська 
міська рада вирішила: 

 
1.  Створити Раду громадського здоров’я Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади. 
2. Затвердити Персональний склад Ради громадського здоров’я 

Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком 1 до 
цього рішення. 

3. Затвердити Положення про Раду громадського здоров’я Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком 2 до цього 
рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення 
та екології. 

 
 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 
 
 
 



 Додаток 1 
 до рішення  82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
 20.08.2020 р. №2008 
 
 

Персональний склад Ради громадського  здоров'я   
Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади 
 
Голова Ради:  
Мешко Євген 
Васильович 

- в.о. директора КНП «Мукачівська ЦРЛ»; 

  
Секретар Ради:  
Мандзич Любов 
Іванівна 
 
Члени Ради: 

   
- радник міського голови; 

Чубірко Мирослава 
Михайлівна  

- в.о. директора КНП «ЦПМСД Мукачівської міської 
ОТГ»; 

  
Паламарчук Ольга 
Семенівна  

- депутат Мукачівської міської ради (за згодою); 

  
Шніцер Роман 
Іванович 

- директор КНП «Обласна дитяча лікарня» (за згодою); 
 

  
Бекер Ярема 
Романович 

- командир військової частини А 1047, полковник 
медичної служби (за згодою); 

  
Чикун Віктор 
Миколайович 

- директор Мукачівської міськрайонної філії ДУ 
"Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ 
України" (за згодою); 
 

Адаменко Констянтин 
Анатолійович  

- начальник Мукачівського міського управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Закарпатській області (за згодою); 
 

Вацко Василь 
Васильович 
 

- директор ТОВ "ХРИСТИЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ  
ЦЕНТР ЛСТ"(за згодою). 
 

Стрижак Микола 
Сергійович 
 

- директор ПП "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ГАРМОНІЯ (за 
згодою); 
 



Кушнір Іван Іванович 
 
 
Чулей Олександр 
Юрійович 
 
Дуфинець Василь 
Андрійович 

- директор ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МЕДІУС" (за 
згодою); 
 
- директор ПП «Клініка сімейного типу «Здоров’я» (за 
згодою); 
 
- директор офтальмологічної клініки «VIZIS 
EXCLUSIVE» (за згодою); 

 
Пірчак Альберт Ілліч        

 
-директор ГО «Регіон Карпат». 
 

 
 

Секретар ради І.МАНЯК 
 

 
 



Додаток 2 
до рішення  82 сесії  

Мукачівської міської ради 
 7-го скликання 

20.08.2020 р. №2008 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
    про Раду громадського  здоров'я  Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

     1.1. Рада  громадського  здоров’я Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади  (далі  -  Рада)  є дорадчим    органом   Мукачівської  
міської ради, що створений з метою підвищення якості надання медичних 
послуг населенню, координації дій системи закладів охорони здоров’я 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади та забезпечення 
оперативного вирішення питань медичного характеру. 
   1.2. Рада здійснює свою діяльність згідно вимог чинного законодавства 
України, керується Конституцією України та законами України, актами 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони 
здоров’я України,  рішеннями Мукачівської міської ради, виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради, розпорядженнями Мукачівського міського голови та 
цим Положенням. 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ 

     2.1. Основними завданнями Ради є:  
     2.1.1. підготовка пропозицій щодо: 
         - стратегії політики  у  сфері  охорони  здоров'я та  
санітарно-епідемічного благополуччя населення на території Мукачівської 
міської ОТГ;  
         -  внесення змін до актів законодавства з  метою  збереження  та  
поліпшення  здоров'я  населення,  забезпечення  безпеки середовища 
життєдіяльності  людини,  підвищення  рівня  доступності  медичних послуг,   
забезпечення   розвитку   медичної     практики, створення  належних  умов  для 
життєзабезпечення  та  професійної діяльності медичних працівників;  
 
     2.1.2 сприяння:  
       - забезпеченню координації   діяльності органу місцевого самоврядування з 
закладами охорони здоров’я всіх форм власності на території Мукачівської 
міської ОТГ  з питань функціонування системи охорони здоров'я;  
       - врахуванню громадської  думки  під  час   підготовки проєктів  рішень  
Мукачівської міської ради та виконавчого комітету Мукачівської міської ради з 
питань функціонування системи охорони здоров'я; 



        - організації вивчення та поширення досвіду інших регіонів України та 
іноземних держав  у вирішенні питань функціонування системи охорони 
здоров'я населення та професійної діяльності медичних працівників на 
території Мукачівської міської ОТГ;  
       -  залученню інвестицій,   використанню передових  технологій  і  досвіду  у  
сфері  охорони  здоров'я  та забезпеченню санітарно-епідемічного благополуччя 
населення на території Мукачівської міської ОТГ;  
 
     2.1.3 проведення аналізу проєктів цільових  програм  з питань 
функціонування системи охорони здоров'я на території Мукачівської міської 
ОТГ.   

РОЗДІЛ 3. ПРАВА РАДИ 
 

     3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:  
 
     3.1.1 одержувати  в  установленому  порядку  від  місцевих   органів    
виконавчої    влади,    органу    місцевого самоврядування, закладів охорони 
здоров’я всіх форм власності, що розташовані на території Мукачівської 
міської ОТГ, санітарно епідеміологічної служби інформацію, необхідну для 
організації своєї роботи;  
 
     3.1.2 залучати  до  своєї  роботи  представників    місцевих   органів    
виконавчої    влади,    органів    місцевого самоврядування,  підприємств, 
установ та організацій, в тому числі вітчизняних і міжнародних експертних та 
наукових  організацій  (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за 
згодою);  
 
     3.1.3 утворювати постійні та тимчасові комісії,  експертні групи  
відповідно до напрямів своєї роботи.  
 
     3.2. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє  
з центральними   і   місцевими   органами   виконавчої   влади, підприємствами, 
установами та організаціями, а також експертами.  
 

РОЗДІЛ 4. СКЛАД І СТРУКТУРА РАДИ 

     4.1. Рада утворюється у  складі  голови,  секретаря та  
членів Ради, які здійснюють свою діяльність на громадських засадах. 
 
     4.2. Персональний склад Ради затверджується рішенням Мукачівської 
міської ради. 
   4.3.  У разі відсутності Голови Ради його обов’язки виконує інший член Ради. 
 
   4.4. На засідання Ради, у разі потреби, можуть бути також запрошені (без 



права голосу) представники зацікавлених підприємств, установ та організацій, 
що здійснюють свою діяльність у галузі охорони здоров’я  на території 
Мукачівської міської ОТГ. 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ 

5.1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за планами та за 
порядком денним, які складаються її секретарем. 

5.2. Чергові засідання Ради скликаються в міру потреби, але не рідше 
ніж один раз на місяць. Позачергові засідання Ради скликаються за рішенням її 
голови або за пропозиціями більшості членів Ради. 

5.3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Ради 
покладається на виконавчий комітет Мукачівської міської ради. 

5.4.  Засідання Ради відбуваються за умови присутності на них не менше 
половини її членів. 

5.5. Рада на своїх засіданнях приймає пропозиції та рекомендації, що 
оформляються протоколом засідання Ради. Рішення Ради приймаються 
простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради 
є вирішальним. 

5.6. Засідання Ради є відкритими для представників засобів масової 
інформації, громадських організацій та інших зацікавлених осіб. 

РОЗДІЛ.6 ВПРОВАДЖЕННЯ РІШЕНЬ РАДИ 
 

6.1. Пропозиції та рекомендації Ради, викладені у протоколі засідання, 
можуть  бути враховані при прийнятті рішень Мукачівською міською радою та 
її виконавчим органом з питань підвищення якості надання медичних послуг 
населенню, координації дій системи закладів охорони здоров’я Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади та забезпечення оперативного 
вирішення питань медичного характеру. 
 
 
Секретар міської ради                                                                           І.МАНЯК 

 


