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Про 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 

 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 19.05.2020 №196 “Про схвалення проєкту 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, у зв’язку із 
прийняттям рішення про ліквідацію відділу охорони здоров’я, враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку (протокол №85 від 20.05.2020 р.), враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та екології (протокол №61 від 19.05.2020 р.), 
керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 
  
1. Замінити у тексті Програми, у всіх додатках до Програми слова «відділ 
охорони здоров’я Мукачівської міської ради» у всіх відмінках  словами 
«виконавчий комітет Мукачівської міської ради». 
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.       Встановити, що дане рішення набуває чинності з 15.06.2020р.  
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
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