
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 81 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.07.2020     Мукачево     №1976 
 
Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік, затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 23.04.2020р. №1870 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 21.07.2020 №267 «Про схвалення змін до Програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням 77 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 23.04.2020р. №1870», з метою 
поліпшення здоров’я населення зниження рівня захворюваності, інвалідності та 
смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного 
функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної 
первинної та вторинної медичної допомоги, поліпшення фінансового 
забезпечення, розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств 
охорони здоров’я та  подальшого удосконалення роботи в галузі охорони 
здоров’я,  відповідно до Закону України “Основи законодавства України про 
охорону здоров'я”, Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення”,  Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі 
питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення у 2020 році”, Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання 
створення госпітальних округів”, Розпорядження Кабінету міністрів України 
“Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 
округах на період до 2023 року”, Бюджетного кодексу України, Закону України 
“Про Державний бюджет України на 2020 рік”, Закон України  "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), "Цивільного 
кодексу України, Господарського кодексу України,   враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку (протокол №89 від 22.07.2020 р.), враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення 
та екології (протокол №64 від 21.07.2020 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 розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік, затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 
7-го скликання від 23.04.2020р. №1870, а саме: 
 1.1. Пункт 9 та підпункт 9.1. Розділу І “Паспорт програми” викласти в 
наступній редакції: 
 «9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, всього, грн. у тому числі: 11 890 536,56»    
 «9.1. коштів міського бюджету 10 009 832,80». 
 1.2. У розділі  ІV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 
обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання програми»  
додатку до  рішення 77 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
23.04.2020 № 1870 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік» замінити цифру «7 098 243,76» на цифру   
«11 890 536,56». 
 1.3. Викласти Додатки 1 та 2 до Програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади, в новій редакції згідно додатків 1 та 2 до цього 
рішення. 
 2. Вважати такими, що втратили чинність  п.1.3., п.1.4., п.1.5. рішення 78-ї 
сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 21.05.2020 №1907 «Про 
внесення змін до  Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 
охорони здоров’я Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік, затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 23.04.2020р. №1870. 
 3. В інший частині  рішення 77 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 23.04.2020 № 1870 «Про затвердження Програми розвитку та 
підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» залишити без змін. 
 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 81 сесії  
Мукачівської міської ради 7 скликання 
23.07.2020 №1976 
 
Додаток  1 
до  Програми розвитку та підтримки  
комунальних закладів охорони здоров`я  
Мукачівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2020 рік 

                                                                                                          

Ресурсне забезпечення  програми  
   розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання населенню медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення  мешканцям Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

                                                                                                                                                                                                                          грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми 

Етапи виконання програми 

Усього витрат на виконання 
програми 

І етап 

2020 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 11  890  536,56 11  890  536,56 

державний бюджет 1  880  703,76 1  880  703,76 

обласний бюджет 0,00 0,00 

Міський бюджет 
10  009  832,80 10  009  832,80 

кошти не бюджетних джерел 0,00 0,00 
інші 0,00 0,00 

  
                                                                            
Секретар міської ради              І.МАНЯК 



                                                         Додаток 2 до рішення 81 сесії  
Мукачівської міської ради 7 скликання 
23.07.2020 №1976 
 
Додаток  1 
до  Програми розвитку та підтримки  
комунальних закладів охорони здоров`я  
Мукачівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2020 рік  

      
Перелік заходів і завдань програми 

Програми розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 
                  грн.  

№ 
 

з/п 

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

заходу Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяги фінансування 
(вартість), гривень: Очікуваний 

результат 

1. Забезпечення фінансування 
комунальних некомерційних 
підприємств Мукачівської 
міської ОТГ за рахунок коштів 
міського бюджету для покриття 
витрат не забезпечених 
програмою (понад обсяг, 
передбачений програмою 
державних гарантій медичного 
обслуговування населення) 

1.1. Здійснення поточних 
видатків, в тому числі: на   
медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів, 
тощо в т.ч. заходів запобігання 
поширення гострої 
респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2.  

 
 

2020 рік 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
«Центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги 
Мукачівської 
міської 
об’єднаної 
територіальної 
громади». 

 
Міський  
бюджет 

 
 
 
             421 540,0 

Повноцінний  доступ 
населення  до 
гарантованих 
державою медичних 
послуг, покращення 
якості надання 
медичної допомоги 

 Разом по заходу 1      421 540,0  



 № 
 з/п 

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

заходу Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяги 
фінансування 
(вартість),грив

ень 

Очікуваний результат 

2. Забезпечення фінансування 
комунальних некомерційних 
підприємств Мукачівської 
міської ОТГ за рахунок коштів 
міського бюджету для покриття 
витрат не забезпечених 
програмою (понад обсяг, 
передбачений програмою 
державних гарантій медичного 
обслуговування населення) 

2.1.Здійснення поточних 
видатків, в тому числі:  
медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів,  
оплата послуг (крім 
комунальних) тощо в т.ч. 
заходів запобігання поширення 
гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 
коронавірусом  SARS-CoV-2.  

 
 

2020 рік 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 
центральна 
районна 
лікарня” 

 
Міський  
бюджет 

 
 
 
  2 892 292,8 

Повноцінний  доступ 
населення  до гарантованих 
державою медичних послуг, 
покращення якості надання 
медичної допомоги 

 Разом по заходу 2      2892292,8  
3. Забезпечення оновлення 

матеріально-технічної бази 
комунальних закладів охорони 
здоров’я  

3.1. Придбання предметів, 
матеріалів, обладнання та 
інвентарю 

 
 

2020 рік 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 
центральна 
районна 
лікарня” 

 
Міський  
бюджет 

 
 

 1 702 560,0 

Оновлення та підтримка в 
належному стані 
матеріально-технічної бази 
закладів та придбання 
обладнання (облаштування 
приміщення поліклінічного 
відділення, що забезпечить 
комфортне перебування 
медичного персоналу та  
пацієнтів під час перебування 
в медичному закладі)  

3.2. Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування  

2020 рік 
Міський  
бюджет 523 440,00 

3.3. Придбання предметів 
довгострокового користування 
(заходи пов’язані із 
запобіганням поширення гострої 
респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2.)  2020 рік 

Залишок 
коштів 

медичної 
субвенції на 
01.04.2020 

 
 

   1 880 703,76 

Оновлення матеріально-
технічної бази закладів та 
придбання рентген 
обладнання необхідного для 
запобіганням поширення 
гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2 

3.4. Придбання предметів 
довгострокового користування 
(заходи пов’язані із 
запобіганням поширення гострої 
респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2.)  

Міський  
бюджет 3 870 000,00 



 Разом по заходу 3     7976703,76  
4 Інформатизація закладів 

охорони здоров’я шляхом 
встановлення комп’ютерної 
програми автоматизації 
підприємства 

4.1. Реалізація комплексу 
заходів спрямованих на 
інформатизацію закладів 
охорони здоров’я шляхом 
закупівлі послуг з впровадження 
(налаштування)  комп’ютерної 
програми автоматизації 
підприємства 

2020 рік 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Мукачівська 
центральна 
районна 
лікарня” 

Міський  
бюджет 600 000,0 

Інформатизація, комплексна 
автоматизація робочих 
процесів працівників 
кадрової служби та 
бухгалтерії. 

 Разом по заходу 4     600 000,0  
 Всього по програмі 

    11 890 536,56  

 
 
 
Секретар міської ради                    І. МАНЯК 
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