
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 74 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.02.2020                  Мукачево    №1794 

 
 

Про затвердження  Програми медичного обслуговування населення 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в ДУ 

«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
НАМН України» на 2020 рік 

 
 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 18.02.2020 р. №78 Про схвалення проєкту  Програми медичного 
обслуговування населення Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. 
М. Амосова НАМН України» на 2020 рік, відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 року №425 “Деякі питання 
реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового 
забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних 
установах Національної академії медичних наук” (зі змінами), Постанови 
Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 року №1161 «Про внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації 
пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання 
медичної допомоги»,  враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол 
№81 від 19.02.2020 р.), враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
екології (протокол №58 від 19.02.2020 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 медичного обслуговування населення 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в ДУ 
«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
НАМН України» на 2020 рік, згідно додатку 1 до цього рішення. 
 
 
 



 
 
        2. Затвердити Порядок використання коштів по Програмі медичного 
обслуговування населення Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. 
М. Амосова НАМН України» на 2020 рік, передбачених згідно додатку 2 
до цього рішення. 
 
    3. Затвердити текст договору про медичне обслуговування населення 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в ДУ 
«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
НАМН України» згідно додатку 3, та уповноважити начальника відділу 
охорони здоров’я  Мукачівської міської ради Л. Мандзич на його 
підписання. 
 
   3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 
фінансування  в межах затверджених асигнувань у міському бюджеті на 
відповідний рік. 
 

5. Направити дане рішення Мукачівської міської ради на адресу ДУ 
«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
НАМН України». 

 
6. Координацію за ходом виконання Програми покласти на 

директора Комунального некомерційного підприємства «Мукачівська 
центральна  районна лікарня та головного лікаря Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади ». Після 
закінчення встановленого строку виконання Програми звіт про результати її 
виконання надати на розгляд сесії Мукачівської міської ради. 

 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу охорони здоров’я 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 1 до 
Рішення  74 сесії Мукачівської 
міської ради 
20.02.2020 р. №1794 

 
                                             

І. Паспорт програми 
(загальна характеристика програми) 

 медичного обслуговування населення Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії 

імені М. М. Амосова НАМН України»  
на 2020 рік 

 
 

1. Ініціатор розроблення програми  КНП «Мукачівська ЦРЛ», КНП 
«ЦПМСД Мукачівської міської ОТГ» 

2. Підстава для розроблення 
програми Програма розроблена відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.06.2017 року №425 
“Деякі питання реалізації 
пілотного проекту щодо 
фінансового забезпечення надання 
медичної допомоги в окремих 
науково-дослідних установах 
Національної академії медичних 
наук” (зі змінами), Постанови 
Кабінету Міністрів України від 
27.12.2019 року №1161 «Про 
внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України з 
питань реалізації пілотного 
проекту щодо зміни механізму 
фінансового забезпечення надання 
медичної допомоги»  враховуючи 
Порядок розроблення місцевих 
цільових програм, моніторингу та 
звітності про їх виконання 
затверджений рішенням 66-ї сесії 7 
скликання Мукачівської міської 
ради  від 31.10.2019 року №1574, 
керуючись п.п.1 п.а ст. 27, п.1 ч.2 
ст.52, ч.6 ст.59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 



Україні» 

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

4. Співрозробники програми  

5. Головний розпорядник коштів Відділ охорони здоров’я  Мукачівської 
міської ради 

5.1 Відповідальний виконавець 
програми 

КНП «Мукачівська ЦРЛ», КНП 
«ЦПМСД Мукачівської міської ОТГ», 
Відділ охорони здоров’я  Мукачівської 
міської ради 

6. Учасники програми КНП “Закарпатський обласний 
клінічний центр кардіології та 
кардіохірургії Закарпатської обласної 
ради”, ДУ «Національний інститут 
серцево-судинної хірургії імені М. М. 
Амосова НАМН України» 

7. Термін реалізації програми 
  

 2020 рік 

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, 
у тому числі: 

 2000,0 тис. грн. 

9.1. коштів міського бюджету  2000,0 тис. грн. 
 10. коштів інших джерел ( медична 

субвенція – державний бюджет) 
  - 
 

 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 
Програма спрямована на оптимальне забезпечення доступності 

мешканців Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади до   
високоспеціалізованої  медичної допомоги  третинного рівня, визначеного 
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 року №425 “Деякі 
питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування 
надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах 
Національної академії медичних наук” (зі змінами), Постанови Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2019 року №1161 «Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту 
щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної 



допомоги» в державних   закладах охорони здоров’я, видатки на які не  
покриваються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на  
функціонування цих закладів. 

 
ІІІ. Визначення мети програми (мета програми) 

 
Метою Програми є забезпечення безоплатної медичної допомоги при 

наданні стаціонарної спеціалізованої та  високоспеціалізованої третинної 
медичної допомоги в державних закладах охорони здоров’я, що не  
покривається видатками на забезпечення діяльності відповідного закладу, 
шляхом оплати послуг за рахунок коштів міського бюджету  на підставі 
відповідних угод про медичне обслуговування населення. 

 

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

 
Виконання Програми забезпечить зниження ризиків загострень, 

рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню 
активного життя і зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячого 
населення територіальної громади, відновлення  працездатності, 
профілактику   передчасної смертності при   вродженій та набутій серцево-
судинної патології  мешканців Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади. 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за 
рахунок  коштів міського бюджету  в сумі 2000,0 тис. грн., передбачених на 
охорону здоров’я та інших не заборонених джерел. 

Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів міського 
бюджету протягом 2020  року (згідно Додатку 1 до Програми).  

 
V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

  
Основне завдання Програми полягає у покращенні здоров’я 

населення Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, 
виявленні захворювань на ранніх стадіях, зниженні ризиків загострень, 
рецидивів, ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженні 
активного життя і зниженні рівня інвалідизації дорослого та дитячого 
населення територіальної громади, відновленні працездатності,  
профілактики передчасної смертності,  збільшення тривалості та якості їх 
життя при вроджених та набутих серцево-судинних захворюваннях, 
забезпеченні доступності безкоштовної   високоспеціалізованої  (третинної) 
медичної допомоги за скеруванням фахівців КНП “Закарпатський обласний 
клінічний центр кардіології та кардіохірургії Закарпатської обласної ради”.  



Результативним показником є забезпечення    високоспеціалізованою 
(третинною) медичною допомогою при стаціонарному лікуванні у    
високоспеціалізованих закладах охорони здоров’я  державної   форми 
власності (Додаток 2). 

 
VІ. Напрями діяльності та заходи програми 

 
Головний напрям діяльності Програми – це здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення мешканців Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади високоспеціалізованою (третинною) медичною 
допомогою, видатки на які не покриваються за рахунок бюджету державних 
закладів охорони здоров’я. 

 
VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 
Координацію дій спрямованих на виконання заходів Програми 

покласти на директора Комунального некомерційного підприємства 
«Мукачівська центральна районна лікарня» та директора Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади». 

Відповідальний виконавець програми щоквартально готує та подає 
відділу економіки  Мукачівської міської ради та фінансовому управлінню  
Мукачівської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання 
згідно з Додатком 3 до Програми. 

 
 

Секретар міської ради                                                                        І. Маняк 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  Додаток 1 
  до Програми    медичного 

обслуговування населення 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади в ДУ 
«Національний інститут 
серцево-судинної хірургії 
імені М. М. Амосова НАМН 
України» на 2020 рік  

Ресурсне забезпечення Програми медичного обслуговування населення Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади   в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН 

України» на 2020 рік 

тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 
програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат на виконання 

програми 
І 

2020 рік 
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 2 000,0 2 000,0 

міський бюджет 2 000,0 2 000,0 

Медична  субвенція (державний бюджет) - - 
кошти не бюджетних джерел - - 
Інші - - 
 
 

Секретар міської ради      І. Маняк



Додаток 2  
до Програми  медичного 
обслуговування населення 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади в ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної 
хірургії імені М. М. Амосова 
НАМН України» на 2020 рік 

 
Перелік заходів і завдань  

Програми медичного обслуговування населення Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в ДУ 
«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» на 2020 рік 

 
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 
Строк 

виконанн
я заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансуван
ня 

Обсяги 
фінансування 

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

Очікуваний результат 
 

2020 рік  
  

І. 

 Забезпечення високоспеціалізованою третинною медичною допомогою мешканців Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади  в клінічних підрозділах ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. 
Амосова НАМН України”  Національної академії медичних наук  відповідно до   постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.06.2017 року №425 “ Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму 
фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних 
наук” (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України №1161 від 27.12.2019 року «Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового 
забезпечення надання медичної допомоги  
 



1.1 

Покращення якості 
життя та продовження 
тривалості життя 
населення з 
вродженими та 
набутими формами 
серцево-судинних 
захворювань, що 
потребують 
високоспеціалізованої  
(третинної) медичної 
допомоги 

Оплата послуг з надання 
третинної   
(високоспеціалізованої) 
медичної допомоги в 
клінічних підрозділах ДУ 
“Національний інститут 
серцево-судинної хірургії 
імені М. М. Амосова 
НАМН України”, згідно з 
договором про медичне 
обслуговування населення  
 

Протягом 
2020 року 

 

 КНП 
«Мукачівська 

ЦРЛ» 
КНП 

«ЦПМСД  
Мукачівської 
міської ОТГ» 

Міський 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 

2 000,0 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Зниження ризиків 
загострень, рецидивів, 
ускладнень наявних 
захворювань,  
продовження активного 
життя і зниження рівня 
інвалідизації дорослого 
та дитячого населення 
територіальної 
громади, відновлення 
працездатності,  
профілактики 
передчасної смертності,  
збільшення тривалості 
та якості   життя при 
вроджених та набутих 
серцево-судинних 
захворюваннях, 
забезпечення 
доступності 
безкоштовної   
високоспеціалізованої   
(третинної) медичної 
допомоги мешканців  
Мукачівської міської 
об’єднаної 
територіальної 
громади.  
 
 

 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                       І. Маняк



Додаток 3  
 до Програми  медичного 
обслуговування населення 
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади в ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної 
хірургії імені М. М. Амосова 
НАМН України» на 2020 рік 

Інформація про виконання 
 Програми медичного обслуговування населення Мукачівської міської об’єднаної  територіальної громади в ДУ 

«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» на 2020 рік 
 

1.    
 КЕКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.    
 КЕКВ  найменування відповідального виконавця програми 

3.    
 КФКВ  Найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

      4. Напрями діяльності та заходи програми 
№ 
п/
п 

Захід Головний 
виконавець 
та строк 
виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан 
виконання 

заходів 
езультативні 
показники 
виконання 
програми) 

 
 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 
Міський 
бюджет 

          Міський  
         бюджет 

 

          Районний,  
         міський  

           (міст обласного 
підпорядкування) 

бюджети 

           Кошти 
небюдждетних 

джерел 

       Міський  
      бюджет 

         Міський  
        бюджет 

 
 
 

 

Районний, 
міський 

(міст обласного 
підпорядкування) 

бюджети 
 

          Кошти 
небюдждетних 

джерел 

      
 
 
 
 



5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 
тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням 
змін Проведені видатки Відхилення 

 
 
 
Секретар міської ради                                                       І. Маняк 
 

 
 
 
 

усього Загальний 
фонд 

Спеціальний  
фонд усього Загальний  

фонд 
Спеціальний 

 фонд усього Загальний 
фонд 

Спеціальний  
фонд 

         
  

   
         
         

  

      
    

          

              

  



 

 

 
 
Додаток 2 
до рішення  74 сесії сесії  
Мукачівської                                                                                                  
міської ради 7-го скликання      
від 20.02.2020 р. №1794 

 
ПОРЯДОК  

використання коштів, передбачених Програмою медичного 
обслуговування Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади в ДУ «Національний інститут 
серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН 

України» 
 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 
бюджеті Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за  
Програмою медичного обслуговування населення Мукачівської міської  
об’єднаної  територіальної громади  в ДУ «Національний інститут серцево-
судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» на 2020 рік  (далі - 
бюджетні кошти). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 
виконавцем бюджетної програми є Відділ охорони здоров’я  Мукачівської 
міської ради. 

3. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату послуг з надання третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги згідно з договором про медичне 
обслуговування населення Мукачівської міської  об’єднаної  територіальної 
громади в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. 
Амосова НАМН України», укладеним між відділом охорони здоров’я 
Мукачівської міської ради та ДУ «Національний інститут серцево-судинної 
хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», які не можуть бути надані за 
рахунок коштів з державного бюджету України. 

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в 
установленому законом порядку. 

5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 
отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 
реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, 
пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому 
законодавством порядку. 

6. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним 
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку. 
 
 
Секретар міської ради                                                                          І.Маняк 
 
 



 

 

                                                                       
                                                                     
Додаток 3 
до рішення 74 сесії  Мукачівської                                                                                                  
міської ради 7-го скликання      
від 20.02.2020 р. №1794 

 
ДОГОВІР  

про медичне обслуговування населення Мукачівської міської  об’єднаної  
територіальної громади   

в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. 
Амосова НАМН України» 

 
м. Мукачево      "___" ____________20 __ року 
 
 

Відділ охорони здоров’я Мукачівської міської ради (далі — Замовник) в 
особі начальника Мандзич Любов Іванівни, що діє на підставі Положення 
(затвердженого рішенням Мукачівської міської ради від ______ року №_____) 
та Рішення Мукачівської міської ради від _______2020 року №______ і 

Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії 
імені М. М. Амосова» НАМН України (далі – Виконавець) в особі__________ 
___________________________________________, що діє на підставі Статуту 
(затвердженого ________________________________________________), 

які в подальшому у цьому Договорі разом іменуються - «Сторонами», а 
кожний окремо – «Сторона», на виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 14 червня 2017 року № 425 «Деякі питання реалізації пілотного 
проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної 
допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії 
медичних наук» (зі змінами) уклали цей договір про таке: 

 
I. Предмет Договору 
1. Виконавець для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму 

фінансового забезпечення надання медичної допомоги зобов’язується 
здійснювати медичне обслуговування населення Мукачівської міської 
об`єднаної територіальної громади шляхом надання послуг з третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги згідно переліку послуг, зазначених 
в ліцензії на медичну та освітню діяльність закладу (крім переліку послуг з 
надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії 
медичних наук України від 28 серпня 2017 року № 967/58 «Про затвердження 
нормативно-правових актів МОЗ України та НАМН України щодо реалізації 
постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 425 «Деякі 
питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування 
надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах 
Національної академії медичних наук» (зі змінами). 

2. Замовник здійснює оплату послуг за рахунок коштів міського бюджету, 
наданих Виконавцем відповідно до пункту 1 розділу I цього Договору, за 



 

 

вартістю, встановленою згідно Методики розрахунку вартості послуги, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1075 
«Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного 
обслуговування». Замовником також оплачується загальний обсяг витрат на 
придбання виробів медичного призначення та лікарських засобів, які були 
використані в рамках пілотного проекту згідно з медичними стандартами, що 
впроваджуються згідно із Методикою розробки та впровадження медичних 
стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженою 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 
751, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за 
№ 2001/22313 (далі – медичні стандарти). 

3. Медичне обслуговування здійснюється Виконавцем. 
 
ІІ. Обсяг медичного обслуговування та якість медичної допомоги 
1. Виконавець повинен забезпечити медичне обслуговування населення 

Мукачівської міської  об’єднаної  територіальної громади згідно з пунктом 1 
розділу I цього Договору в повному обсязі відповідно до медичних стандартів 
надання такої допомоги та затверджених базових тарифів. 

2. Обсяг медичного обслуговування може бути змінений за умови 
погодження двома Сторонами у письмовій формі на підставі факторів 
(економічних, демографічних, екологічних тощо), які впливають на обсяг 
медичної допомоги та не були відомі Сторонам до укладання цього Договору. 

3. Якість медичної допомоги має відповідати стандартам та нормативно-
правовим актам, які регламентують порядок надання медичної допомоги 
відповідного виду у закладах охорони здоров’я України. 

 
IІІ. Обсяг видатків 
1. Сума цього Договору на забезпечення медичного обслуговування 

населення Мукачівської міської  об’єднаної  територіальної громади становить 
__________________ (________________ гривень _____ копійок) гривень. 

2. Вартість послуг, що надаються Виконавцем, визначається з 
урахуванням тарифів,  затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 28 вересня 2017 року № 1189 «Про затвердження тарифів на 
послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 
учасниками пілотного проекту» та  покриття витрат на лікарські засоби і 
вироби медичного призначення відповідно до пункту 2 розділу I цього 
Договору. 

3. Сума Договору може змінюватись у порядку, передбаченому пунктом 1 
розділу VII цього Договору. 

 
 
ІV. Права та обов'язки Сторін 
1. Замовник зобов’язується: 
1) протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити на своєму 

офіційному веб-сайті інформацію про його укладення та в подальшому про 
реалізацію пілотного проекту; 



 

 

2) здійснювати заходи для організації направлення населення 
Мукачівської міської  об’єднаної  територіальної громади для медичного 
обслуговування у Виконавця; 

3) надавати Виконавцю відповідну інформацію, необхідну для медичного 
обслуговування населення Мукачівської міської  об’єднаної  територіальної 
громади; 

4) визначити та повідомити Виконавця про осіб Замовника, призначених 
відповідальними за виконання цього Договору; 

5) здійснити оплату медичного обслуговування за цим Договором на 
рахунок Виконавця в органах казначейської служби протягом 10 днів з дня 
підписання акту про надання послуг. 

 
2. Замовник має право: 
1) у разі отримання інформації про факти неякісного медичного 

обслуговування населення ініціювати звернення до компетентних державних 
органів про перевірку Виконавця в частині організації медичного 
обслуговування; 

2) ініціювати, за умови погодження двома Сторонами у письмовій формі, 
змінення обсягу видатків на забезпечення медичного обслуговування населення 
на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо), які 
впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі Сторонам до 
укладання цього договору; 

3) вчиняти інші дії, передбачені законодавством для організації надання 
медичного обслуговування населення. 

 
3. Виконавець зобов'язується: 
 
1) забезпечити надання медичної допомоги медичними працівниками, які 

мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним 
вимогам; 

2) мати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 
практики та інші ліцензії, акредитаційний сертифікат (за умови роботи понад 
два роки), документи і дозволи необхідні для медичного обслуговування 
населення; 

3) забезпечувати дотримання вимог медичних стандартів та нормативно-
правових актів, які діють на території України і регулюють порядок надання 
медичного обслуговування; 

4) протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити у 
доступних для пацієнтів місцях – реєстратурі, приймальному відділенні, 
приміщеннях для очікування, на веб-сайті тощо інформацію щодо укладення 
цього Договору, перелік медичних послуг, що надаються за Договором для 
населення Мукачівської міської  об’єднаної  територіальної громади (крім 
переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та 
Національної академії медичних наук України від 28 серпня 2017 року № 
967/58 «Про затвердження нормативно-правових актів МОЗ України та НАМН 
України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 
2017 року № 425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни 



 

 

механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-
дослідних установах Національної академії медичних наук» (зі змінами), 
порядок і умови їх надання (обов’язково інформувати, що ці послуги 
оплачуються за рахунок коштів міського бюджету і надаються без додаткової 
плати пацієнта); 

5) забезпечити права пацієнта щодо відшкодування збитків у разі 
завдання шкоди його здоров'ю в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України; 

6) збирати та аналізувати дані, що стосуються здоров'я і обслуговування 
пацієнтів відповідно до законодавства, забезпечити захист персональних даних 
пацієнтів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

7) перед наданням медичних послуг: 
– з'ясувати, чи має пацієнт право на отримання послуг відповідно до 

пункту 1 розділу I цього Договору за його документами та направленням; 
– негайно звернутися до Замовника, якщо виникають питання щодо 

пацієнта і його права на медичні послуги або виникають інші питання з 
виконання цього Договору; 

8) забезпечити, щоб послуги, оплачувані за цим Договором за рахунок 
коштів міського бюджету, надавалися безоплатно для пацієнта; 

9) забезпечити умови працівникам Замовника та інших органів, 
визначених законодавством, контролювати доступність, якість, обґрунтованість 
і законність пред'явлення до оплати наданих медичних послуг і всі, з цим 
пов'язані, медичні, бухгалтерські та інші документи; 

10) до 10 числа кожного місяця: 
– оприлюднювати інформацію на офіційному веб-сайті Виконавця про 

надані медичні послуги для населення Мукачівської міської  об’єднаної  
територіальної громади  у знеособленому вигляді; 

– надавати Замовнику акт про надання послуг (Додаток 1 до договору); 
11) повідомляти Замовника про понесені у зв’язку із лікуванням витрати 

пацієнтів, що отримують медичні послуги за рахунок коштів міського бюджету; 
12) не пізніше наступного дня письмово інформувати Замовника про 

припинення або зміни умов ліцензії на провадження господарської діяльності з 
медичної практики; 

13) не передавати всі або частину прав і обов'язків за цим Договором 
будь-якій третій стороні без згоди Замовника; 

14) відшкодувати збитки, завдані Замовнику неналежним виконанням 
цього Договору, відповідно до чинного законодавства; 

15) збирати та аналізувати інформацію про якість медичного 
обслуговування (Додаток 2 до договору) у пацієнта за його згодою, послуги з 
лікування якого повністю або часткового оплачуються за рахунок коштів 
міського бюджету; 

16) інформувати Замовника про заплановану реорганізацію, ліквідацію 
Виконавця. 

4. Виконавець має право звертатись до Замовника для вирішення 
необхідних питань забезпечення виконання цього Договору. 

V. Відповідальність Сторін Договору 
1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань 

Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України. 



 

 

2. За порушення строків оплати, передбачених підпунктом 5 пункту 10 
розділу IV цього Договору Замовник сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка 
вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день 
прострочення. 

3. Сторона, яка порушила зобов’язання по цьому Договору, звільняється 
від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це 
порушення сталося внаслідок випадку непереборної сили. 

4. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при 
неможливості дійти згоди – в судовому порядку. 

VI. Строк дії Договору 
1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання двома Сторонами 

і діє до 31.12.2020 року. 
2. Сторони погоджуються, що за цим Договором оплачуються послуги, 

надані з «_____» _____________ 2020 року. 
3. Договір може бути продовжений або змінений за згодою Сторін 

шляхом підписання додаткової угоди. 
4. Виконання Договору повністю або частково автоматично 

призупиняється у випадках анулювання або призупинення ліцензії на 
провадження господарської діяльності з медичної практики, а також у разі 
припинення фінансування програми місцевого бюджету, за рахунок якої 
здійснюється оплата по цьому Договору. Виконавець та Замовник протягом 1 
дня зобов’язані письмово повідомити один одного про настання обставин 
автоматичного призупинення дії цього Договору. Виконання Договору 
відновлюється після письмового погодження сторін Договору. 

5. Сторони можуть припинити дію Договору достроково: 
1)  за взаємною письмовою згодою; 
2)  в односторонньому порядку: 
-   якщо друга Сторона не виконує або неналежно виконує істотні умови 

цього Договору, Замовник має право на розірвання цього Договору в 
односторонньому порядку повністю або частково: 

– якщо Замовник, здійснивши процедуру контролю у Виконавця, 
встановлює повторні або системні порушення Договору, або якщо Виконавець 
після повідомлення про призупинення Договору не усуває порушень у строк, 
встановлений Замовником.  

VІI. Інші умови 
1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони 

викладені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками 
Сторін. 

2. У разі внесення змін до нормативно-правових актів, які регламентують 
надання і оплату медичних послуг, Сторони ініціюють консультації між собою 
щодо необхідності внесення змін до цього Договору та його подальшого 
виконання. 

3. Листування між Сторонами здійснюється українською мовою. Усі 
повідомлення та інші документи вважаються дійсними і представленими в 
належному порядку, якщо пред'являються особисто з підтвердженням 
отримання або надсилаються рекомендованим листом, по електронній пошті з 
підтвердженням отримання. 



 

 

4. У разі зміни реквізитів, Сторона повідомляє іншу Сторону протягом    
3-х робочих днів. 

5. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають 
однакову юридичну силу. 

VІIІ. Додатки до Договору 
1. Невід'ємною частиною цього Договору є: 
Додаток 1 – Акт про надання послуг 
Додаток 2 – Інформація про якість медичного обслуговування 
ІX. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ 
Відділ охорони здоров’я   

Мукачівської міської ради 

ЄДРПОУ 40169379 

Адреса: 89600 м. Мукачево,  

пл. Духновича Олександра, 2 

Телефон: (03131) 2 24 10 

E-mail:  mvk@mukachevo-rada.gov.ua  

р/р ____________________________ 

________________________________   

Начальник відділу 

                                  /Мандзич Л. І./ 

ДУ «Національний інститут серцево-
судинної хірургії  ім. М. М. Амосова» 
НАМН України  

ІПН _________________ 

ЄДРПОУ ____________ 

Адреса: 03038, м. Київ, вул. Миколи 
Амосова, 6 

Тел./факс: ____________________ 

E-mail:  _______________________ 

р/р ___________________________ 

 

                          /_________________/ 
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