
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

05.10.2021                      Мукачево                                                № 399

З метою збільшення кількості учасників акції «Вакцинуйся. Збережи 
життя», керуючись ст.40, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
вирішив:

1. Затвердити порядок та умови проведення акції «Вакцинуйся. Збережи 
життя» у новій редакції згідно додатку до даного рішення.

2. Вважати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради «Про проведення акції 
«Вакцинуйся. Збережи життя»» від 29.09.2021  № 393.

3. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради «Про проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя»» від 29.09.2021 № 
393 залишити без змін.

4. Відділу інформатизації та зв'язків з громадськістю Мукачівської 
міської ради (В.Микита) опублікувати інформацію про порядок та умови акції 
«Вакцинуйся. Збережи життя» згідно додатку до даного рішення на офіційному 
веб-порталі Мукачівської міської ради.

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

  

Міський голова  Андрій БАЛОГА



Додаток до рішення 
виконавчого комітету
Мукачівської міської ради
05.10.2021 № 399

Порядок та умови проведення акції 
«Вакцинуйся. Збережи життя» 

(нова редакція)

1. Загальні положення
1.1. Порядок та умови проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя» (далі  
Порядок) визначають механізм, склад та умови проведення заходів акції.
1.2. Акція проводиться з метою стимулювання жителів Мукачівської міської 
територіальної громади вакцинуватись від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
1.3. Термін проведення акції  з 01.10.2021р. по 15.12.2021р.
1.4. З метою забезпечення можливості усім бажаючим взяти участь в акції, 
розіграші призів будуть проводитися у 2 етапи:

- дата першого розіграшу  19.11.2021р.;
- дата другого розіграшу  15.12.2021р.

1.5. Формування списків учасників акції розпочинається 01 жовтня 2021 року і 
завершується:

- для першого розіграшу - 10 листопада 2021 року;
- для другого розіграшу - 10 грудня 2021 року;

2. Умови участі в акції «Вакцинуйся. Збережи життя»
2.1. Участь в акції «Вакцинуйся. Збережи життя» беруть усі жителі 
Мукачівської міської територіальної громади, які задекларовані до сімейних 
лікарів закладів охорони здоров`я незалежно від форми власності або фізичних 
осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність на підставі ліцензії на 
медичну практику на території Мукачівської міської територіальної громади, та 
уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій з Національною службою здоров`я України, віком від 18 років, які на 
день формування списків учасників згідно п. 1.5. розділу 1 Порядку пройшли 
повний курс вакцинації вакцинами дозволеними для використання на території 
України Міністерством охорони здоров'я України. Підтвердження 
проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 є наявність сертифікату 
про вакцинацію. Жителями Мукачівської міської територіальної громади 
відповідно до Порядку визнаються усі особи, які зареєстровані на території 
Мукачівської міської територіальної громади станом на день формування 
списків учасників згідно п. 1.5. розділу 1 Порядку.
2.2. Для участі в акції необхідно мати паспорт або ID картку, довідку про 
присвоєння ідентифікаційного номера (у разі наявності паспорта), сертифікат 
про проходження вакцинації.



2.3. Не мають права брати участь в акції посадові особи та інші працівники 
виконавчих органів Мукачівської міської ради, депутати Мукачівської міської 
ради.
2.4. Учасники, які взяли участь в першому розіграші, але не виграли призів, 
автоматично стають учасниками другого етапу розіграшу.
2.5. Учасники, які стали переможцями, участь в наступних етапах не 
приймають.
2.6. Переможець акції може отримати приз особисто при пред'явлені паспорту 
або ID картки, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі 
пред'явлення паспорта), сертифікату про проходження вакцинації та заяви на 
обробку персональних даних згідно вимог чинного законодавства України. У 
разі відсутності хоча б одного з документів у переможця, така особа визнається 
комісією такою, що втратила право на отримання призу, та за допомогою 
електронного сервісу обирається наступний переможець.
2.7. В разі не отримання призу/сертифікату на отримання призу переможцем 
першого етапу акції до 25 листопада 2021р., такий приз автоматично 
розігрується на наступному етапі розіграшу.

3. Визначення переможців акції та вручення цінних призів
3.1. Розіграші призів та перебіг акції «Вакцинуйся. Збережи життя» будуть 
проводитися із залученням місцевих ЗМІ та трансляцією в режимі «онлайн».
3.2. Переможці акції визначаються за допомогою електронного сервісу шляхом 
вибору випадкових чисел серед учасників, які входять у відповідний список 
учасників акції.
3.3. Призовий фонд акції «Вакцинуйся. Збережи життя» складають:

першого розіграшу - 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів;
другого розіграшу -  автомобіль.

3.4. У разі виявлення комісією під час проведення акції невідповідності 
переможця вимогам даного Порядку, за допомогою електронного сервісу 
обирається наступний переможець.
3.5. Перелік переможців, дата та час вручення призів оприлюднюється на 
офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради. 
3.6. Забезпечення призами здійснюється за рахунок коштів, передбачених в 
бюджеті Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік згідно 
відповідної місцевої цільової програми, головним розпорядником коштів якої є 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради.
3.7. Результати розіграшу оформлюються протоколом комісії із зазначенням 
переліку переможців акції «Вакцинуйся. Збережи життя», який підписується 
всіма членами  комісії та є підставою для вручення цінних призів переможцям.

Керуючий справами виконавчого комітету
Мукачівської міської ради       Олександр ЛЕНДЄЛ 


