
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 27.06.2018 № 1252                               31 сесія 7 скликання  
              м.Вінниця 
 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 29.05.2015  

№ 2148 (зі змінами) 

 

 Враховуючи вимоги Закону України від 06.04.2017р. №2002-VII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. №1013-Р «Про 

схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», 

Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» №2168-VIII від 19.10.2017 року, керуючись статтею 26, частиною 

1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 29.05.2015 №2148 «Про 

затвердження міської програми «Профілактика та лікування артеріальної 

гіпертензії в місті Вінниці на 2015-2018 роки» (зі змінами), а саме в розділі 3. 

«Заходи Програми»: 

- слова «головні лікарі ЛПЗ міста» замінити словами «комунальні 

заклади охорони здоров’я»; 

- слова «головні лікарі ЦПМСД» замінити словами «комунальні 

некомерційні підприємства центри первинної медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 3, 4, 5 м.Вінниці»; 

- пункт 3.3. викласти в новій редакції згідно додатку до даного 

рішення.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення (Паненко В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                            С. Моргунов     

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
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Додаток 

до рішення міської ради  

від 27.06.2018 № 1252 

 

 

 

3.Заходи Програми 
п/п 

Заходи 
Джерело 

фінансування 

Виконавці Термін 

виконання 

Очікуваний результат 

3. Забезпечення населення антигіпертензивними лікарськими засобами. 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення хворих з артеріальною 

гіпертензією, які належать до категорії осіб з 

невисоким рівнем доходів та користуються 

правом на отримання субсидії, необхідними      

антигіпертензивними ліками вітчизняного 

виробництва за пільговими 50-відсотковими 

рецептами за виключенням лікарських 

засобів, надання яких передбачене 

постановами Кабінету Міністрів України від 

09.11.2016 року №863, від 17.03.2017 року 

№152 та наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 22.01.2018 року №111. 

 

Міський бюджет Департамент охорони 

здоров`я, комунальні 

некомерційні 

підприємства центри 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№№1, 2, 3, 4, 5 

м.Вінниці, комунальні 

аптечні заклади 

(підприємства) міста, 

які здійснюють 

реалізацію 

медикаментів 

 

Постійно Створення додаткових умов для 

лікування мешканців м.Вінниці з 

невисоким рівнем доходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                                                                                             С. Моргунов     
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Департамент охорони здоров’я міської ради 

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  

 
 

 


