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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) 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 21.04.2020 №157 «Про схвалення проєкту  Програми  безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань та приз 
наданні спеціалізованої та  високоспеціалізованої стаціонарної медичної 
допомоги мешканцям Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020-2022 роки (нова редакція)», у зв’язку з відсутністю належного 
фінансування пацієнтів з цукровим діабетом коштами державного та обласного 
бюджетів, 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 Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади лікарськими засобами  та  виробами  
медичного  призначення у разі  надання  спеціалізованої  та 
високоспеціалізованої медичної допомоги, з урахуванням 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”, Розпорядження Закарпатської обласної ради  від 23.04.2020 року 
№ 211 “Про розподіл субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я у 2020 році”, 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №84 від 22.04.2020 р.), 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення та екології (протокол №60 від 
21.04.2020 р.), керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити Програму 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), згідно додатку до цього рішення. 
  

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 
фінансування  в межах затверджених асигнувань у міському бюджеті на 
відповідні роки. 

 
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 69-ї позачергової сесії 7-
го  скликання Мукачівської міської ради від 05.12.2019 року №1656 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. 
 

4. Координацію заходів щодо виконання  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  покласти на директора Комунального некомерційного підприємства 
“Мукачівська центральна районна лікарня” (далі — КНП “Мукачівська ЦРЛ”),  
директора Комунального некомерційного підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади» (далі — КНП “ЦПМСД  Мукачівської міської ОТГ”), керівника 



Комунального некомерційного підприємства "Обласна дитяча лікарня" 
Закарпатської обласної Ради (далі - КНП "ОДЛ"ЗОР").  

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу охорони здоров’я  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 до 
Рішення  77 сесії 7-го скликання 
Мукачівської  міської ради  скликання  
23.04.2020 р. №1869 

 
 

 Паспорт програми 
(загальна характеристика програми) 

 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) 
 
 

1. Ініціатор розроблення програми Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади»,  
Комунальне некомерційне 
підприємство “Мукачівська 
центральна районна лікарня”, 
Комунальне некомерційне 
підприємство "Обласна дитяча 
лікарня" Закарпатської обласної Ради 
 

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
схвалення програми 

  

3. Розробник програми  Відділ охорони здоров’я  
Мукачівської міської ради  
 

4. Співрозробники програми  - 

5. Відповідальний виконавець програми  Відділ охорони здоров’я  
Мукачівської міської 
ради,Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади»,  
 Комунальне некомерційне 
підприємство “Мукачівська 



центральна районна лікарня”, 
Комунальне некомерційне 
підприємство "Обласна дитяча 
лікарня" Закарпатської обласної Ради 
 

5.1 Головний розпорядник коштів  Відділ охорони здоров’я  
Мукачівської міської ради  
 

6. Учасники програми   
7. Термін реалізації програми  2020 – 2022 роки 

 
7.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 
 І етап – 2020 р. 
ІІ етап – 2021р. 
ІІІ етап  - 2022 р. 
 

8. Перелік міських бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми (для 
комплексних програм) 
 

Бюджет Мукачівської міської 
об’єднаної  територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього, тис.грн. у тому числі: 
 

64 660,5 

9.1. коштів міського бюджету 
 

62 850,0 

9.2. коштів інших джерел( медична 
субвенція – державний бюджет) 
 

1 810,5 

 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

програма 
 

Програма спрямована на оптимальне забезпечення доступності 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 окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань”, а також забезпечення 
доступності безкоштовного  лікування до якісної спеціалізованої та 
високоспеціалізованої  медичної допомоги і вдоволеністю пацієнтів такою 
допомогою; забезпеченням  пільговим зубопротезуванням   осіб,  визначених 
Постановою Кабінетів Міністрів України від 04.06.2015 року №389 “Про 
затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з 
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї”; можливостей 
адекватного надання замісної медикаментозної ниркової терапії приреченим 



хворим з хронічною нирковою недостатністю термінального ступеня та 
покращення якості їх життя, продовження життя реципієнтів ниркових та 
печінкових трансплантантів, забезпечення  необхідними медикаментами та 
виробами медичного призначення, розхідними матеріалами лікування у разі 
надання спеціалізованої та  високоспеціалізованої допомоги в державних та 
комунальних закладах охорони здоров’я, видатки на які не покриваються за 
рахунок бюджетних видатків, передбачених  на  функціонування  цих  закладів; 
Закону України “ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення”, Наказу  Міністерства охорони здоров’я від 19.07.2005 року №360 
“Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на 
лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських 
засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, 
Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків. 

 
 

ІІІ. Визначення мети програми  
 
 

Метою Програми є забезпечення мешканців Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади безоплатним або пільговим відпуском 
лікарських засобів, виробів медичного призначення за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та за категоріями 
захворювань, а також при наданні стаціонарної спеціалізованої та  
високоспеціалізованої допомоги в державних та комунальних закладах охорони  
здоров’я  шляхом відшкодування  їх вартості за рецептами лікарів,  що не 
покриваються видатками на забезпечення діяльності відповідного закладу за  
рахунок коштів міського бюджету. 

 
 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 
обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання 

програми 
 
 

Виконання Програми забезпечить своєчасне виявлення захворювань на  
ранніх стадіях, зниження ризиків загострень, рецидивів, ускладнень наявних 
захворювань та появи нових, продовженню активного життя і зниження рівня 
інвалідизації дорослого та дитячого населення, відновлення  працездатності, 
профілактику соціально-небезпечних захворювань, передчасної смертності з 
керованих причин смерті серед населення. 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за 
рахунок бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в 
сумі 64 660,5 тис. грн., передбаченого на охорону здоров’я та інших 
незаборонених джерел. 



Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів міського 
бюджету протягом наступних етапів: І етап -2020 р., ІІ – етап -2021 р., ІІІ – етап 
– 2022 р. (Додаток 1 до Програми). 

 
 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні 
показники  

 
 
Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я  населення, 

виявлення захворювань на ранніх стадіях, зниження ризиків загострень, 
рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню 
активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячого 
населення, відновлення працездатності, профілактику соціально-небезпечних 
захворювань, передчасної смертності з керованих причин смерті, збільшення 
тривалості та якості їх життя, забезпечення безкоштовної  спеціалізованої  та  
високоспеціалізованої медичної  допомоги. 

Результативним показником є забезпечення окремих груп населення за 
певними категоріями захворювань безоплатним та пільговим відпуском 
лікарських засобів  та  виробів  медичного  призначення за рецептами лікарів  у 
разі амбулаторного лікування та при стаціонарному лікуванні у  
спеціалізованих та високоспеціалізованих закладах охорони здоров`я  
державної та комунальної форми  власності.  

Перелік заходів та завдань надано у Додатку 3 до Програми.  
 
 

        VІ. Напрями діяльності та заходи програми 
 
 
Головний напрям діяльності Програми – це здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями 
захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за 
рецептами лікарів, а також відшкодування вартості лікарських засобів та  
виробів медичного призначення за рецептами лікарів, видатки які не  
покриваються за рахунок коштів бюджетів державних та комунальних закладів 
охорони здоров’я у разі надання спеціалізованої та високоспеціалізованої 
стаціонарної медичної допомоги. 
 
 VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 
Координацію дій, спрямованих на виконання заходів Програми, покласти 

на керівників Комунального некомерційного підприємства “Мукачівська 
центральна районна лікарня” (далі — КНП “Мукачівська ЦРЛ”),  Комунального 
некомерційного підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 



Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» (далі — КНП 
“ЦПМСД  Мукачівської міської ОТГ”) та  Комунального некомерційного 
підприємства "Обласна дитяча лікарня" Закарпатської обласної Ради (далі - 
КНП "ОДЛ"ЗОР").  

Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець Програми  
щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та щороку 
до 10 лютого, готує та подає відділу економіки та фінансовому управлінню 
Мукачівської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання згідно 
додатку 3 до Програми, яка повинна містити дані про заплановані та фактичні 
обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних 
показників у динаміці з початку дії Програми. 

  Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець Програми за 
підсумками року подає на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан 
виконанання Програми до 01 березня року наступного за звітним періодом. 

У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і 
джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у 
динаміці з початку дії згідно додатку 3 до Програми та пояснювальну записку 
про роботу співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання — 
обгрунтування причин невиконання. 
 
 
 
Секретар міської ради       І.МАНЯК 
 



  Додаток  1 
                               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)  
                                                                                                      

Ресурсне забезпечення  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) 

                                                                                                                                                                                                                         тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми 

Етапи виконання програми 

Усього витрат на виконання 
програми 

І ІІ ІІІ 
2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 22 760,5 20 950,0 20 950,0 64 660,5 

державний бюджет 1 810,5   1 810,5 

обласний бюджет       0,0 

Міський бюджет 20 950,0 20 950,0 20 950,0 62 850,0 

кошти не бюджетних джерел         
інші     
  
                                                                            
Секретар міської ради              І.МАНЯК 
 
 



                                                              Додаток 2 
                                                                                                                                                                         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) 
                

Перелік заходів і завдань 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) 
№ 
 з/п 

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

заходу Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяги 
фінансування 

(вартість), тис.грн., 
у тому числі: Очікуваний 

результат І етап: 2020 р. 
ІІ етап: 2021 р. 
ІІІ етап: 2022 р. 

1. 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” 

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

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ». 

Міський 
бюджет 

 
І етап:  7 000,0 
 

Медикаментозне 
забезпечення 
пацієнтів 
безкоштовним та 
пільговим 
відпуском за 
рецептами лікарів 

ІІ етап: 7 000,0 

ІІІ етап: 7 000,0 



 № 
 з/п 

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

заходу Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяги 
фінансування 

(вартість), 
тис.грн., у тому 

числі: 
Очікуваний 
результат 

І етап: 2020 р. 
ІІ етап: 2021 р. 
ІІІ етап: 2022 р. 

2. Покращення якості   та 
продовження тривалості 
життя ветеранів ВВВ. 

Пільгове зубопротезування 
ветеранів ВВВ 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ” 

Міський 
бюджет 

 
І етап:   200,0 

Забезпечення 
зубопротезуванням 
ветеранів ВВВ та 
прирівняних до них 
осіб за пільгами, 
відповідно до чинного 
законодавства. 

 
ІІ етап:  200,0 
 
ІІІ етап: 200,0 

3. 
Покращення якості   та 
продовження тривалості 
життя пільгових категорій 
населення 

Пільгове зубопротезування 
інших категорій населення 
згідно чинного законодавства 
 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ” 
Міський 
бюджет 

 
І етап:   800,0 

Забезпечення 
зубопротезуванням 
інших пільгових 
категорій населення, 
відповідно до чинного 
законодавства. 

 
ІІ етап:  800,0 
 
ІІІ етап: 800,0 

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

Забезпечення хворих на цукровий 
діабет, в тому числі  і  дітей,  
препаратами інсуліну, 
 цукрознижуючими таблетованими 
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 
 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ», 

КНП 
"ОДЛ"ЗОР" 

Міський 
бюджет 

 
 
І етап:   3 500,0 

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

 
ІІ етап:  3 500,0 
 
ІІІ етап: 3 500,0 
 



 № 
 

з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги 
фінансування 

(вартість), 
тис.грн., у тому 

числі: Очікуваний 
результат 

І етап: 2020 р. 
ІІ етап: 2021 р. 
ІІІ етап: 2022 р. 

5. 
Покращення якості   та 
продовження тривалості 
життя хворих на діабет 

Забезпечення  хворих  на  
цукровий  діабет  
препаратами  інсуліну та 
нецукрового діабету 
десмопресином 

2020 р. 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ», 

КНП 
"ОДЛ"ЗОР" 

Медична  
субвенція – 
державний 

бюджет 

 
І етап: 1 810,5 Забезпечення хворих 

на цукровий діабет 
препаратами інсуліну 
та нецукровий діабет 
десмопресином за 
рецептами лікарів 

 
ІІ етап: 0,0 
 
ІІІ етап: 0,0 

6. Покращення якості життя та 
продовження тривалості 
життя  онкохворих. 

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

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ». 

Міський 
бюджет 

 
І етап: 3 000,0 

Забезпечення 
онкологічних хворих 
препаратами 
хіміотерапії та 
меди,каментами 
супроводу 
безкоштовно за 
рецептами лікарів. 

 
ІІ етап: 3 000,0 
 
ІІІ етап: 3 000,0 

7. 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. 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ». 

Міський 
бюджет 

 
І етап: 600,00 Забезпечення 

лікарськими 
засобами пацієнтів 
безкоштовно за 
рецептами лікарі. 

 
ІІ етап: 600,00 
 
ІІІ етап: 600,0  

8. 

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

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

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ» 

Міський 
бюджет 

 
І етап: 500,00 

Забезпечення 
стомованих інвалідів 
кало-
сечоприймачами 
безкоштовно за 
рецептами лікарів 

 
ІІ етап: 500,00 
 
ІІІ етап: 500,00 

 
 



 
 
 
 

 № 
 з/п 

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

заходу Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяги 
фінансування 

(вартість), 
тис.грн., у тому 

числі: 
Очікуваний 
результат 

І етап: 2020 р. 
ІІ етап: 2021 р. 
ІІІ етап: 2022 р. 

9. Покращення якості життя та 
продовження тривалості 
життя та адекватного надання 
замісної ниркової терапії 
приреченим хворим з 
хронічною нирковою 
недостатністю термінального 
ступеня 

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

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ» 

 
Міський 
бюджет 

 
І етап: 850,0 Медикаментозне 

забезпечення пацієнтів 
безкоштовним та 
пільговим відпуском за 
рецептами лікарів 

 
ІІ етап: 850,0 
 
ІІІ етап: 850,0 

10. Покращення якості життя 
хворих на фенілкетонурію  

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

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ» 

 
Міський 
бюджет 

 
І етап: 2 000,0 

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

 
ІІ етап: 2 000,0 
 
ІІІ етап: 2000,0 

11. Покращення якості життя та 
продовження тривалості 

життя 

Забезпечення можливостей 
продовження життя 
реципієнтів ниркових та 
печінкових трансплантатів 

Протягом 2020 -
2022 років 

КНП 
“Мукачівська 

ЦРЛ”, 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ» 

 
Міський 
бюджет 

 
І етап: 500,0 Медикаментозне 

забезпечення пацієнтів 
безкоштовним та 
пільговим відпуском за 
рецептами лікарів 

 
ІІ етап: 500,0 
 
ІІІ етап: 500,0 

12. Покращення якості та 
продовження тривалості 
життя ветеранів ВВВ та 
прирівнених до них за 

пільгами.   

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

Протягом 2020 -
2022 років КНП 

“Мукачівська 
ЦРЛ”, 

КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ОТГ» 

Міський 
бюджет 

 

 
І етап: 2 000,0 

Медикаментозне 
забезпечення ветеранів 
ВВВ та прирівняних до 
них пільговим та 
безкоштовним 
відпуском за 
рецептами лікарів  

 
ІІ етап: 2 000,0 
 
ІІІ етап: 2 000,0 
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РАЗОМ 
 

 
 

І етап – 22 760,5 тис. грн. 
ІІ етап- 20 950,0 тис. грн 
ІІІ етап- 20 950,0 тис. грн 

_______________________________ 
64 660,5 тис. грн. 

 
 
 
Секретар міської ради              І.МАНЯК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 3 

                   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) 

 Інформація про виконання програми за _______ рік 
 

1.    
 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.    
 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 

3.    
 КФКВ  найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження 

 
4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________________________ 

(назва програми) 
 

№ п/п Захід Головний 
виконавець 

та строк 
виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан виконання 
заходів(результ

ативні 
показники 
виконання 
програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 
Державний 

бюджет Обласний 
бюджет Місцевий бюджет Кошти не 

Бюджетних 
джерел 

Міський 
бюджет Місцевий 

бюджет Районний, 
міський (міст 

Обласного 
підпорядкування

) 
бюджети 

Кошти не 
Бюджетних 

джерел 

              

 
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний фонд Спеціальний фонд Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд Спеціальний фонд % 
          

 
Секретар міської ради              І.МАНЯК                                                                                                                                         
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