
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

 

Про затвердження 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 
 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

від ______________ року № ____ “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,   

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, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол № 

_________  від ______), постійної комісії з питань гуманітарної політики 

(протокол №_______   від ________), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська 

рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму 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 додатку до цього рішення.  

 2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 

фінансування  в межах затверджених асигнувань у місцевому бюджеті на 

відповідний рік. 

3. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01.2022р.   

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення 12 сесії 8-го скликання 

Мукачівської міської ради від 26.08.2021р. №483 «Про затвердження 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». 

 5. Координацію заходів щодо виконання  Програми безоплатного та пільгового 

відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп 



 

2 

населення та за певними категоріями захворювань мешканцям Мукачівської 

міської  територіальної громади на 2022-2024 роки покласти на директора 

Комунального некомерційного підприємства “Мукачівська центральна районна 

лікарня” (далі — КНП “Мукачівська ЦРЛ”) – Є.Мешко,  директора 

Комунального некомерційного підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Мукачівської міської  територіальної громади» (далі — 

КНП “ЦПМСД  Мукачівської міської територіальної громади”) – М.Чубірко. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань гуманітарної політики.  

 

 

Міський голова                                                                              Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 


