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Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 
охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 
роки, затвердженої рішенням 19-ї позачергової  сесії 8-го скликання 
Мукачівської міської ради від 17.12.2021року № 681 
 

З метою поліпшення здоров’я населення, зниження рівня захворюваності, 
інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження 
ефективного функціонування системи надання населенню доступної і 
високоякісної первинної та вторинної медичної допомоги, поліпшення 
фінансового забезпечення, розвитку та підтримки комунальних некомерційних 
підприємств охорони здоров’я та  подальшого удосконалення роботи в галузі 
охорони здоров’я, відповідно до Закону України “Основи законодавства 
України про охорону здоров'я”, Закону України “Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення”, Постанови Кабінету Міністрів 
України “Деякі питання створення госпітальних округів”, Розпорядження 
Кабінету міністрів України “Про затвердження переліку опорних закладів 
охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року”, Бюджетного 
кодексу України,  Закон України  "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19), Цивільного кодексу України, 
Господарського кодексу України, враховуючи Порядок розроблення місцевих 
цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання затверджений 
рішенням 66 сесії 7 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. Внести зміни до Програми розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Мукачівської міської  територіальної громади на 
2022-2024 роки, затвердженої рішенням 19-ї позачергової сесії 8-го скликання  
Мукачівської міської ради від 17.12.2021 року № 681, виклавши Додаток 2 до 
Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій 
редакції згідно додатку   до цього рішення. 



         2. В іншій частині рішення 19 позачергової сесії 8-го скликання від 
17.12.2021 №681 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської міської  територіальної 
громади на 2022-2024 роки» залишити без змін.  
 3. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради Ростислава  ФЕДІВ. 
 
 
Міський голова                                                                         Андрій  БАЛОГА 
 


