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Про схвалення проєкту Програми розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров'я Мукачівської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки

Розглянувши проєкт Програми розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров'я 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 розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров'я 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 керуючого 
справами  виконавчого комітету Мукачівської міської ради  О. Лендєла    

Міський голова                                                                                   А.БАЛОГА



 Додаток до  рішення   
 виконавчого комітету
 Мукачівської міської ради

 17.08.2021 № 317

Проєкт Програми
 розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки

1. Ініціатор розроблення програми Комунальне некомерційне підприємство 
“Мукачівська центральна районна лікарня”,
Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівської міської 
територіальної громади».

2. Підстава для розроблення програми Рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від ____________року № 
______ “Про схвалення проєкту Програми 
розвитку та  підтримки комунальних 
закладів охорони Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки”.

3. Розробник програми Виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради

4. Співрозробники програми Комунальне некомерційне підприємство 
“Мукачівська центральна районна лікарня”,
Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівської міської 
територіальної громади»

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

5.1 Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради

6. Учасники програми Комунальне некомерційне підприємство 
“Мукачівська центральна районна лікарня”,
Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівської міської 
територіальної громади».

7. Термін реалізації програми  2022-2024 роки

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)

 І етап  2022 рік
 ІІ етап  2023 рік



 ІІІ етап  2024 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, 
тис. грн. у тому числі:

  22754,9 тис. грн. з них:
  2022 рік  2 461,9 тис. грн.

  2023 рік  11 109,5 тис. грн.

  2024 рік  9 183,5 тис. грн.

9.1. коштів місцевого бюджету  22754,9 тис. грн.

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

Основним підходом до концепції реформування є створення належних 
відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги. 

Актуальність Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 
охорони здоров'я Мукачівської міської  територіальної громади на 2022-2024 
роки (далі - Програма) обумовлена необхідністю поліпшення якості надання та 
доступності медичної допомоги мешканцям Мукачівської міської 
територіальної громади, поліпшення матеріально-технічної бази та 
необхідністю створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі 
охорони здоров'я Мукачівської міської  територіальної громади.

У зв'язку з переходом на нові умови фінансування, для забезпечення 
повноцінного функціонування некомерційних комунальних підприємств 
необхідні кошти для покращення матеріально-технічної бази підприємств та 
оплати інших видатків. 

ІІІ. Визначення мети програми 

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня 
здоров'я жителів  Мукачівської міської  територіальної громади, незалежно від 
їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров'я людей 
протягом усього їх життя.

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі 
охорони здоров'я необхідно забезпечити потреби громадян у всіх видах 
спеціалізованої медичної допомоги.  

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, 
інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження 
ефективного функціонування системи надання доступної і високоякісної 
спеціалізованої допомоги, поліпшення фінансового забезпечення комунальних 
закладів охорони здоров'я Мукачівської міської  територіальної громади.

Також, метою Програми є забезпечення реалізації вимог Закону України  



"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та 
інших законодавчих актів, нормативних документів, тощо, щодо здійснення  
заходів з запобігання виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсяги та 
джерела фінансування; строки та етапи виконання програми

Реалізація заходів Програми дасть змогу поліпшити стан здоров'я 
населення, подовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити 
потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, 
забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров'я 
досягти цілей, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони 
здоров'я, передбачених стратегією «Здоров'я для всіх».

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за 
рахунок бюджету Мукачівської міської  територіальної громади в сумі              
22754,9 тис. грн., передбаченого на охорону здоров'я та інших не заборонених 
джерел.

Ресурсне забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів  місцевого 
бюджету згідно Додатку 1.

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 та  здійснення  заходів з запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом  SARS-
CoV-2.

Результативним показником є поетапне оновленням матеріально-
технічної бази, запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненою коронавірусом  SARS-CoV-2, оплата інших видатків 
на утримання комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської міської  
територіальної громади понад обсяг, передбачений програмою державних 
гарантій медичного обслуговування населення. 
Перелік заходів та завдань надано у Додатку 2.



VІ. Напрями діяльності та заходи програми

Головний напрям діяльності Програми  це здійснення заходів,а саме:
- запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2;
- оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я 

Комунального некомерційного підприємства “Мукачівська центральна районна 
лікарня”, Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади».

 - дотримання умов надання опорною лікарнею Комунальним 
некомерційним підприємством “Мукачівська центральна районна лікарня” 
послуг екстреної (невідкладної) 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”) та директора 
Комунального некомерційного підприємство «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади» (далі  
КНП “ЦПМСД  Мукачівської міської територіальної громади ”).

Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець Програми  
щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та щороку 
до 10 лютого, готує та подає відділу економіки та фінансовому управлінню 
Мукачівської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання 
згідно Додатку 3 до Програми, яка повинна містити дані про заплановані та 
фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних 
показників у динаміці з початку дії Програми.

  Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець Програми за 
підсумками року подає на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан 
виконання Програми до 01 березня року наступного за звітним періодом.

У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і 
джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у 
динаміці з початку дії згідно Додатку 3 до Програми та пояснювальну записку 
про роботу співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання  
обгрунтування причин невиконання.

Секретар міської ради                              Я. ЧУБИРКО 


