
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 80 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
25.06.2020     Мукачево     №1915 

 
       Про внесення змін до Програми додаткового соціально-медичного 
захисту жителів Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2020-2022 роки.  
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 16.06.2020 р. №227 «Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
додаткового соціально-медичного захисту жителів Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» та рішення 77-ї сесії 
Мукачівської міської ради №1868 від 23.04.2020 року “Про припинення 
діяльності відділу охорони здоров’я Мукачівської міської ради шляхом його 
ліквідації”, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №87 від 24.06.2020 р.), 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення та екології (протокол №63 від 
23.06.2020 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 додаткового соціально-медичного захисту 
жителів Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 
роки, затвердженої рішенням 69-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 
7-го скликання №1651 від 05.12.2019 року зі змінами, а саме:  
      - в абзаці третьому розділу VІ. Напрями діяльності та заходи 
Програми речення "Усі справи щодо надання матеріальної допомоги на 
лікування управління праці та соціального захисту населення Мукачівської 
міської ради скеровує на додаткову консультацію до відділу охорони здоров’я 
Мукачівської міської ради для надання висновку про необхідність лікування та 
підтвердження необхідних витрат" замінити на "Справи щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування управління праці та соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради скеровує на додаткову консультацію до 
КНП “Мукачівська центральна районна лікарня” для надання висновку про 
необхідність лікування та підтвердження необхідних витрат". 
 2.Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 
фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах затверджених 
асигнувань в міському бюджеті на відповідні роки. 
 3. Встановити, що дане рішення набуває чинності з 01.07.2020 року. 



        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови  Р.Федіва,  постійну депутатську комісію з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку, постійну депутатську комісію з 
питань охорони здоров`я, соціального захисту населення та екології. 

 

Міський голова                                                              А. БАЛОГА 

                                                                                                                                                 


