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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  
21.09.2021 №375 «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 №1 від  29.09.2021 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. 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 до 
даного рішення.

2. Вважати таким, що втратив чинність пп. 1.4. п. 1 рішення 11 сесії 
Мукачівської міської ради 8 скликання від 29.07.2021 р. №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».

3. 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.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради О. Лендєла.
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Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


