
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  11 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 липня 2021          Мукачево №456

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 територіальної громади на 2020-2022 
роки (нова редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської 
ради 7 скликання від 23.04.2020р. №1869 зі змінами

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 20.07.2021 №257 «Про схвалення  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 зі змінами», враховуючи 
Порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про 
їх виконання, затверджений рішенням 66-ї сесії  Мукачівської міської ради 7 
скликання від 31.10.2019 року №1574, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №11 від  27.07.2021 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 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  територіальної громади на 2020-2022 роки (нова 
редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020р. №1869, а саме:
       1.1.  Абзац 2 розділу IV «Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання 
проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання 
програми» викласти у наступній редакції: «Фінансове забезпечення виконання 
Програми здійснюватиметься за рахунок бюджету Мукачівської міської 



територіальної громади в сумі 68 657,9 тис. грн., передбаченого на охорону 
здоров'я та інших незаборонених джерел».     

           1.2.  Додаток до  Рішення  77 сесії Мукачівської  міської ради 7 
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  територіальної громади на 2020-2022 роки (нова 
редакція) викласти у новій редакції згідно додатку 1 до даного рішення.

        1.3. 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  територіальної громади на 2020-2022 роки (нова 
редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020р. №1869 викласти у новій редакції згідно додатку 2 
до даного рішення.
       1.4. 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  територіальної громади на 2020-2022 роки (нова 
редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020р. №1869 викласти у новій редакції згідно додатку 3 
до даного рішення.
        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 територіальної громади на 2020-2022 роки 
(нова редакція)» залишити без змін.

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету  Мукачівської міської ради О.Лендєла.

Міський голова                                                                              А.БАЛОГА

    



   Додаток 1 до
рішення 11 сесії 8-го скликання 

Мукачівської  міської ради  
29.07.2021 №456

                                                                                                          

 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  територіальної громади на 2020-2022 
роки (нова редакція)

1. Ініціатор розроблення програми Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської  
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  Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради

4. Співрозробники програми  -

5. Відповідальний виконавець програми  Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради, Комунальне 
некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівської міської  
територіальної громади», 



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

5.1 Головний розпорядник коштів   Виконавчий комітет 
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:

68 657,9

9.1. коштів міського бюджету 62 850,0

9.2. коштів інших джерел (медична 
субвенція,  субвенція з  державного 
бюджету)

5807,9

Секретар  ради   Я.ЧУБИРКО
� � � � 


