
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 68 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2019               Мукачево    №1619 
 

Про внесення змін до міської 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 м.Мукачева на 2019-2020 роки  
 
 З метою оптимального забезпечення, своєчасності та доступності 
онкохворих до якісної медичної допомоги і вдоволеністю їх такою 
допомогою, покращення ефективності їх лікування, забезпечення 
раціонального використання бюджетних коштів та  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 ”, враховуючи рішення виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради  від 26.11.2019 року №332 “Про схвалення 
внесення  змін до міської 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 
м.Мукачева на 2019-2020 роки”, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №76 від 27.11.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології (протокол №54 
від 26.11.2019 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 міської 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 м.Мукачева на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням 51 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання Мукачівської 
міської рад від 11.12.2018 року №1241, а саме:   
 
 
 
 



 1.1. У підпункті 3.1. пункту III додатку 2 до Програми, а саме у графі 
«Обсяги фінансування тис.грн., у тому числі: І етап 2019 рік» цифру «5450,0» 
змінити на цифру «4250,0»; 
 1.2. У підпункті 4.1. пункту IV додатку 2 до Програми, а саме у графі 
«Обсяги фінансування тис.грн., у тому числі: І етап 2019 рік» цифру «5000,0»  
змінити на цифру «6200,0».  
 2.  В іншій частині рішення 51 позачергової сесії  Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 11.12.2018 року № 1241 “Про затвердження міської 
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 м.Мукачева на 2019-2020 роки” 
залишити без змін. 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради фінансування проводити в межах асигнувань передбачених у бюджеті на 
відповідні бюджетні роки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу охорони здоров’я виконавчого комітету  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 


