
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

   15 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 30 вересня 2021          Мукачево №

� � � � Про затвердження Програми сприяння запобіганню поширення та 
ефективній протидії гострій респіраторній хворобі COVID-19 на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік

З метою проведення заходів спрямованих на запобігання поширенню та 
ефективну протидію гострій респіраторній хворобі COVID-19 спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 на території Мукачівської міської територіальної 
громади, збільшення кількості вакцинованих мешканців громади, відповідно до 
ст.ст. 5, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу 
та звітності про їх виконання, затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 31.10.2019 року №1574, рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради «Про схвалення проєкту Програми 
сприяння запобіганню поширення та ефективній протидії гострій респіраторній 
хворобі COVID-19 на території Мукачівської міської територіальної громади 
на 2021 рік» від 29.09.2021 р. №394,  керуючись ст. 15, п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 
59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська 
міська рада вирішила:

1.Затвердити Програму сприяння запобіганню поширення та ефективній 
протидії гострій респіраторній хворобі COVID-19 на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021 рік згідно додатку до цього рішення.

2.Фінансову управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
Програми проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік.

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

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА



Додаток                                                      
до рішення 15 сесії
Мукачівської міської ради
8-го скликання
від 30.09.2021 № ___

Програма� сприяння запобіганню поширення та ефективній протидії 
гострій респіраторній хворобі COVID-19 на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021 рік

І.� Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення програми  Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 

погодження програми

 29.09.2021 р. №394

3. Розробник програми  Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради

4. Співрозробники програми  КНП «ЦПМСД Мукачівської міської 
територіальної громади»

5. Відповідальний виконавець 
програми

КНП «ЦПМСД Мукачівської міської 
територіальної громади», 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради

5.1 Головний розпорядник коштів  Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради

6. Учасники програми  Жителі Мукачівської міської 
територіальної громади

7. Термін реалізації програми  2021 рік

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)

 1 етап  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, тис.
грн. у тому числі:

 1 200,00 тис. грн.

9.1. коштів місцевого бюджету  1 200,00 тис. грн.

коштів інших джерел   -



2.  Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Коронавір́усна хвороба - гостра респіраторна хвороба COVID-19, 

спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, яка вперше виявлена у людини в 
грудні 2019 року. 

Пандемію цієї хвороби Всесвітня організація охорони здоров'я визнала 
надзвичайною ситуацією в галузі міжнародної охорони здоров'я, яка вплинула 
майже на всі сфери життєдіяльності світового суспільства. Відсутність чіткого 
протоколу лікування та надшвидке поширення коронавірусної хвороби стали 
причиною великої кількості хворих та значні втрати серед населення багатьох 
країн.

З початку пандемії захворіло 4009 жителів нашої громади, з яких 
померло 134.

Станом на сьогодні відсутні  дієві методи лікування захворювання. 
Незважаючи на впроваджені карантинні заходи та обмеження, тенденція до 
поширення захворюваності на COVID-19 є негативною. Щодня в Україні 
фіксують близько 3 тис. нових випадків захворювань.

Істотну роль у зниженні рівня захворюваності на COVID-19 відіграє   
імунопрофілактика населення, темпи якої не є достатніми для запобігання 
нових хвиль масових захворювань.

Таким чином, подальший прогрес у справі захисту населення від 
COVID-19 можливий тільки при підвищенні рівня імунізації населення, 
зокрема мешканців Мукачівської міської територіальної громади.

Наразі для вакцинації в Україні наявні і використовуються вакцини 
знаних у світі розробників і виробників, а саме:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - це мРНК-вакцина, розроблена німецькою 
біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським 
фармакологічним концерном Pfizer. 

Moderna - це мРНК-вакцина, розроблена американською 
фармацевтичною компанією Moderna. 

AstraZeneca (Covishield, SKBio) індійського, корейського та італійського 
виробництва - це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та 
британсько-шведська компанія AstraZeneca. 

CoronaVac/Sinovac Biotech - це інактивована вакцина, розроблена 
китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech.

3. Визначення мети Програми
Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення  

шляхом зниження рівня захворюваності на COVID-19, боротьба з яким 
проводиться засобами імунопрофілактики, формуванням колективного 
імунітету.



4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
З метою досягнення позитивних результатів у протидії коронавірусній 

інфекції COVID-19, планується здійснити комплекс організаційно-методичних 
заходів щодо зниження рівня захворюваності та заохочувальних заходів, 
спрямованих на стимулювання до вакцинації населення.

Одним з найефективніших методів протидії поширенню коронавірусної 
інфекції є імунопрофілактика населення. Так, вакцинація надає біологічний 
захист імунітету та створює імунітет, що знищує клітини вірусної інфекції в 
короткий термін після потраплянню до організму людини, та не допускає 
розвитку коронавірусної інфекції в організмі людини.

Однак, такі методи протидії поширенню коронавірусної інфекції як 
імунопрофілактика (вакцинація) досить скептично сприймаються населенням, 
що підтверджується статистичними даними щодо рівня вакцинації населення, 
що зумовлює необхідність проведення рекламних кампаній, роз'яснень серед 
населення щодо позитивних результатів імунопрофілактики.

Альтернативним методом протидії поширенню коронавірусної інфекції є  
впровадження жорстких карантинних обмежень, однак останні негативно 
впливають на економіку, основні засади нормального суспільного життя, 
оскільки значно обмежують мешканців громади у діях (обмеження навчання, 
роботи, відпочинку та гармонійного розвитку суспільства).

Фінансування видатків на виконання заходів зазначеної Програми 
здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 1 200,00 тис. грн. 
(додаток 1 до Програми).

Термін реалізації заходів Програми - впродовж 2021 року.

5. Перелік завдань Програми та результативні показники
З метою надання Мукачівській міській територіальній громаді статусу  

безпечної для проживання громадян в умовах пандемії необхідно забезпечити 
реалізацію наступних завдань:

- налагодити систему оперативного надання медичної допомоги 
громадянам, які захворіли на COVID-19;

- забезпечити належний доступ мешканців громади до заходів 
імунопрофілактики населення шляхом забезпечення наявності достатньої 
кількості вакцин;

- стимулювати (заохотити) мешканців Мукачівської міської територіальної 
громади вакцинуватись від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Виконання визначених Програмою завдань та заходів сприятиме 
своєчасному та належному наданню медичної допомоги та проведення 
лікування населення при захворюванні на СОVID-19, створенню доступних 
умов для імунопрофілактики (вакцинації) населення, збільшенню кількості 
вакцинованого населення.



6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми визначені у Додатку 2 до даної 

Програми. Перелік товарів, що будуть закуплятися для реалізації заходу 
Програми (п.3 Додатку 2 до Програми): "Проведення акції «Вакцинуйся. 
Збережи життя» та сплата податковим агентом  витрат на оподаткування 
товарів призового фонду, що визначені Порядком та умовами проведення 
акції", та складатимуть призовий фонд, визначений Порядком та умовами 
проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя», що затверджені відповідним 
рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Головний розпорядник коштів Програми - виконавчий комітет 

Мукачівської міської ради, подає фінансовому управлінню Мукачівської 
міської ради та відділу економіки Мукачівської міської ради інформацію про 
стан виконання Програми (згідно додатку 3) за рік до 10 лютого року 
наступного за звітним періодом. 

Головний розпорядник коштів Програми - виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради, за підсумками року подає на розгляд сесії 
Мукачівської міської ради звіт про стан виконання програми до 01 березня 
року наступного за звітним періодом. 

Секретар міської ради Я. ЧУБИРКО     


