
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження Програми медичного обслуговування населення 

Мукачівської міської територіальної громади в окремих науково-дослідних 

установах Національної академії медичних наук на 2022 рік 

 

З метою забезпечення доступності мешканців Мукачівської міської 

територіальної громади до високоспеціалізованої медичної допомоги 

третинного рівня, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

03.03.2021 року №181 “Деякі питання впровадження та реалізації нового 

механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної 

академії медичних наук», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 

№252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 

воєнного стану», керуючись ст.40, ч.6 ст.59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити Програму медичного обслуговування населення 

Мукачівської міської територіальної громади в окремих науково-дослідних 

установах Національної академії медичних наук на 2022 рік, згідно додатку 1 до 

цього рішення. 

 2. Визначити, що надання третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги мешканцям Мукачівської міської територіальної громади у 2022 році 

здійснюється в таких державних установах (далі - державні установи): 

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова 

Національної академії медичних наук (м. Київ); 

Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Національної 

академії медичних наук (м. Київ); 

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова 

Національної академії медичних наук (м. Київ); 

Національний науковий центр “Інститут кардіології імені академіка М.Д. 

Стражеска Національної академії медичних наук” (м. Київ); 

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної 

академії медичних наук (м. Київ); 

Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 

Національної академії медичних наук (м. Київ); 

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського 

Національної академії медичних наук (м. Київ); 
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Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук 

(м. Київ). 

  3. Затвердити Порядок використання коштів по Програмі медичного 

обслуговування населення Мукачівської міської територіальної громади в 

окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук на 

2022 рік, передбачених згідно додатку 2 до цього рішення. 

  4. Уповноважити Мукачівського міського голову Андрія Балога на 

підписання договорів про медичне обслуговування населення з 

вищезазначеними державними установами. 

 5. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради здійснювати 

фінансування  в межах затверджених асигнувань у місцевому бюджеті на 

відповідний рік. 

  6. Координацію за ходом виконання Програми покласти на директора 

Комунального некомерційного підприємства «Мукачівська центральна  районна 

лікарня» та директора  Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської  територіальної 

громади».  

  7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Ростислава Федіва. 

 

 

Міський голова                                                                              Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 


