
 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
                                              Мукачево                                           №  
 
Про схвалення проєкту Програми безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 
та за певними категоріями захворювань   мешканцям Мукачівської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки 
 

Розглянувши проєкт Програми безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань мешканцям Мукачівської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки, враховуючи Порядок розроблення 
місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, 
затверджений рішенням 66-ї сесії  7-го 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», виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради вирішив: 

 
1. Схвалити проєкт Програми безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань мешканцям Мукачівської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки, 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 цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради Р.Федів. 
 
 
Міський голова                                                                                   А.БАЛОГА 
 

 

 



 

  Додаток до  рішення    
 виконавчого комітету 
 Мукачівської міської ради 
 ___________ №  
 

Проєкт Програми 
Програми безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань мешканцям 

Мукачівської міської   територіальної громади на 2022-2024 роки 
 

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 2022 – 2024 роки 

7.1. Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм) 

І етап – 2022 р. 
ІІ етап – 2023р. 
ІІІ етап – 2024. 

8. Перелік міських 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, тис.грн. у тому 
числі: 

62 850,0 

9.1 коштів міського бюджету 62 850,0 

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

  



 
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  
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 місцевого 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 територіальної громади в сумі 62850,0 
тис. грн., передбаченого на охорону здоров’я та інших незаборонених джерел. 

Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади протягом наступних етапів: І етап 
-2022 р., ІІ – етап -2023 р., ІІІ – етап – 2024 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 директора Комунального некомерційного підприємства “Мукачівська 
центральна районна лікарня” (далі — КНП “Мукачівська ЦРЛ”) Є.Мешко та 
директора Комунального некомерційного підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади» (далі 
— КНП “ЦПМСД  Мукачівської міської територіальної громади”) М.Чубірко. 

Головний розпорядник коштів програми щоквартально, до 15 числа 
наступного за звітним періодом місяця, та щороку до 10 лютого  готує та подає 
фінансовому управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки 
Мукачівської міської ради  інформацію про стан  виконання згідно Додатку 3 до 
Програми. 

 
Секретар міської ради                                                               Я.ЧУБИРКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


