
 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
    20.04.2021                Мукачево                                             №  145                                                          

 
 

Про схвалення проєкту Програми медичного обслуговування 
населення Мукачівської міської територіальної громади в 

окремих науково-дослідних установах Національної академії 
медичних наук на 2021 рік 

 
 

 Розглянувши проєкт  Програми медичного обслуговування населення 
Мукачівської міської територіальної громади в окремих науково-дослідних 
установах Національної академії медичних наук на 2021 рік, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України 03.03.2021 року №181 “Деякі 
питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового 
забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії 
медичних наук»  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», виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради вирішив: 
 
   1. Схвалити проєкт  Програми медичного обслуговування населення 
Мукачівської міської територіальної громади в окремих науково-дослідних 
установах Національної академії медичних наук на 2021 рік згідно з 
додатком до цього рішення. 
 
 2. Директору КНП «Мукачівська ЦРЛ» Є.Мешко подати схвалений 
проєкт Програми на затвердження Мукачівській міській раді. 
 



 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради  Мукачівської міської ради Р.Федіва.  
 
 
В.о. міського голови                                                                 Р.ФЕДІВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток  до 
Рішення  виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
20.04.2021 № 145 

 
                                             ПРОЄКТ 

І. Паспорт програми 
(загальна характеристика програми) 

 медичного обслуговування населення Мукачівської міської 
територіальної громади в окремих науково-дослідних установах 

Національної академії медичних наук на 2021 рік 
 

 
1. Ініціатор розроблення програми  КНП «Мукачівська ЦРЛ», КНП 

«ЦПМСД Мукачівської міської 
територіальної громади» 

2. Підстава для розроблення 
програми 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 03.03.2021 року №181 
“Деякі питання впровадження та 
реалізації нового механізму 
фінансового забезпечення надання 
третинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги в окремих 
науково-дослідних установах 
Національної академії медичних 
наук», 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 
пп.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 Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради 

4. Співрозробники програми  

5. Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради 



5.1 Відповідальний виконавець 
програми 

Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради, КНП «Мукачівська ЦРЛ», 
КНП «ЦПМСД Мукачівської міської 
територіальної громади» 

6. Учасники програми КНП “Закарпатський обласний 
клінічний центр кардіології та 
кардіохірургії Закарпатської обласної 
ради”,  

Національний інститут хірургії та 
трансплантології імені О.О. Шалімова 
Національної академії медичних наук 
(м. Київ); 

Інститут нейрохірургії імені 
академіка А.П. Ромоданова 
Національної академії медичних наук 
(м. Київ); 

Національний інститут серцево-
судинної хірургії імені М.М. Амосова 
Національної академії медичних наук 
(м. Київ); 

Національний науковий центр 
“Інститут кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска Національної академії 
медичних наук” (м. Київ); 

Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка Національної 
академії медичних наук (м. Київ); 

Науково-практичний центр 
ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії Національної 
академії медичних наук (м. Київ); 

Національний інститут фтизіатрії і 
пульмонології імені Ф.Г. Яновського 
Національної академії медичних наук 
(м. Київ); 

Інститут травматології та ортопедії 
Національної академії медичних наук 
(м. Київ). 

 



7. Термін реалізації програми 
  

 2021 рік 

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

 Бюджет Мукачівської міської  
територіальної громади 

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

 2000,0 тис. грн. 

9.1. коштів бюджету Мукачівської 
міської територіальної громади 

 2000,0 тис. грн. 

 10. коштів інших джерел    - 
 

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

 
Програма спрямована на оптимальне забезпечення доступності 

мешканців Мукачівської міської територіальної громади до   
високоспеціалізованої  медичної допомоги  третинного рівня, визначеного 
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 року №181 “Деякі 
питання впровадження та реалізації нового механізму фінансового 
забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії 
медичних наук»  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 бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади  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-
судинній патології, ураженні нервової системи, захворюванні сполучної 
тканини при проведенні складних реконструктивних оперативних 
втручаннях на органах черевної порожнини та трансплантації, 
отоларингічних захворюваннях мешканців Мукачівської міської 
територіальної громади. 

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

Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади протягом 2021  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 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, при ураженні 
нервової системи, захворюванні сполучної тканини при проведенні 
складних реконструктивних оперативних втручаннях на органах черевної 
порожнини та трансплантації, отоларингічних 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  
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 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                                                                Я.ЧУБИРКО 
 
 
 



  Додаток 1 
  до Програми    медичного 

обслуговування населення 
Мукачівської міської 
територіальної громади в 
окремих науково-дослідних 
установах Національної академії 
медичних наук на 2021 рік  

Ресурсне забезпечення Програми медичного обслуговування населення Мукачівської міської територіальної 
громади в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук на 2021 рік тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 
програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат на виконання 

програми 
І 

2021 рік 
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 2 000,0 2 000,0 

Державний бюджет   
обласний бюджет   
місцевий бюджет 2 000,0 2 000,0 

кошти не бюджетних джерел - - 
Інші - - 
 
 
 

Секретар міської ради                 Я.ЧУБИРКО



Додаток 2  
до Програми    медичного 
обслуговування населення 
Мукачівської міської 
територіальної громади в окремих 
науково-дослідних установах 
Національної академії медичних 
наук на 2021 рік 

 
Перелік заходів і завдань  

Програми медичного обслуговування населення Мукачівської міської територіальної громади в окремих 
науково-дослідних установах Національної академії медичних наук на 2021 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 
 

2021 рік  
  



1.1 

Покращення якості 
життя та продовження 
тривалості життя 
населення з 
вродженими та 
набутими формами 
серцево-судинних 
захворювань, при 
ураженні нервової 
системи, захворюванні 
сполучної тканини при 
проведенні складних 
реконструктивних 
оперативних 
втручаннях на органах 
черевної порожнини та 
трансплантації, 
отоларингічних 
захворюваннях, що 
потребують 
високоспеціалізованої  
(третинної) медичної 
допомоги 

Оплата послуг з надання 
третинної   
(високоспеціалізованої) 
медичної допомоги в 
науково-дослідних 
установах НАМН, 
визначених Постановою 
КМ від 03.03.20201р. 
№181, згідно з договором 
про медичне 
обслуговування населення  
 

Протягом 
2021 року 

 

 Виконавчий 
комітет 

Мукачівської 
міської ради, 

КНП 
«Мукачівська 

ЦРЛ», 
КНП 

«ЦПМСД  
Мукачівської 

міської 
територіальної 

громади» 

Бюджет 
Мукачівської 

міської 
територіальної 

громади 

 
 
 
 
 
 
 

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, 
ураженні нервової 
системи, захворюванні 
сполучної тканини при 
проведенні складних 
реконструктивних 
оперативних втручаннях 
на органах черевної 
порожнини та 
трансплантації, 
отоларингічних 
захворюваннях, 
забезпечення доступності 
безкоштовної   
високоспеціалізованої   
(третинної) медичної 
допомоги мешканців  
Мукачівської міської  
територіальної громади.  



 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                       Я.ЧУБИРКО



Додаток 3  
 до Програми    медичного 
обслуговування населення 
Мукачівської міської 
територіальної громади в окремих 
науково-дослідних установах 
Національної академії медичних 
наук на 2021 рік 
 

Інформація про виконання 
 Програми медичного обслуговування населення Мукачівської міської територіальної громади в окремих 

науково-дослідних установах Національної академії медичних наук на 2021 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 

(результативні 
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 
підпорядкуванн

я) 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                                                

   

      
    

           



Я.ЧУБИРКО
О



 

 

 
Додаток 2 
до рішення     сесії  
Мукачівської                                                                                                  
міської ради 8-го скликання      
___________ №______ 

 
ПОРЯДОК  

використання коштів, передбачених Програмою 
медичного обслуговування населення Мукачівської 
міської територіальної громади в окремих науково-

дослідних установах Національної академії медичних наук 
на 2021 рік 

 
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених 

у бюджеті Мукачівської міської територіальної громади за  Програмою 
медичного обслуговування населення Мукачівської міської  територіальної 
громади  в таких державних установах (далі - державні установи) на 2021 
рік  (далі - бюджетні кошти): 

-Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. 
Шалімова Національної академії медичних наук (м. Київ); 

-Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Національної 
академії медичних наук (м. Київ); 

-Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова 
Національної академії медичних наук (м. Київ); 

-Національний науковий центр “Інститут кардіології імені академіка 
М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук” (м. Київ); 

-Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної 
академії медичних наук (м. Київ); 

-Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 
Національної академії медичних наук (м. Київ); 

-Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. 
Яновського Національної академії медичних наук (м. Київ); 

-Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних 
наук (м. Київ). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 
виконавцем бюджетної програми є Виконавчий комітет  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  
територіальної громади в науково-дослідних установах НАМН, визначених 
постановою КМУ від 03.03.2021р. №181, укладеним між Виконавчим 
комітетом Мукачівської міської ради та окремими науково-дослідними 
установами НАМН, визначені постановою КМУ від 03.03.2021р. №181, 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                                                             Я.ЧУБИРКО 
 
 
                                                                       

                                                                      
Керуючий справами виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради                                                       О.ЛЕНДЄЛ 
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