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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 23.08.2018 № 1295                        32 сесія 7 скликання  
              м.Вінниця 
 

 

Про внесення змін до рішення міської  

Ради від 28.10.2016 № 442 (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», Закону 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» №2168-VIII від 19.10.2017 року, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30.11.2016р. №1013-Р «Про схвалення Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я», керуючись статтею 26, частиною 1 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до міської програми «Стоп грип у Вінниці на 2016-2018 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 28.10.2016 р. № 442 (зі 

змінами), а саме: 

1.1. У назві міської програми слова та цифри «2016-2018 роки» замінити 

на «2016-2019 роки»; 

1.2. У розділі 2. «Напрямки дій» слова та цифри «2016-2018 роки» 

замінити на «2016-2019 роки»; 

1.3. У розділах 2. «Напрямки дій» та 3. «Заходи Програми» слова 

лікувально-профілактичні заклади та «ЛПЗ» замінити словами «комунальні 

заклади охорони здоров’я міста Вінниці» у відповідних відмінках; 

1.4.  Розділ 3. «Заходи Програми» доповнити підрозділом 3. «Заходи з 

надання населенню міста Вінниці медичних послуг з первинної медичної 

допомоги, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та 

гострих респіраторних інфекцій, за рахунок коштів міського бюджету, 

використання яких здійснюється відповідно до порядків, затверджених 

рішенням виконавчого комітету міської ради» згідно з додатком до даного 

рішення. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
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2. Департаменту охорони здоров’я міської ради спільно з 

департаментом фінансів міської ради передбачити видатки на реалізацію 

заходів даної Програми. 

3. 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
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 Додаток 

 до рішення міської ради  

 від 23.08.2018 № 1295  

 

3. Заходи програми 

 

п/п Заходи 

Джерело 

фінансуван

ня 

Виконавці Термін виконання 
Очікуваний 

результат 

3. Заходи з надання населенню міста Вінниці медичних послуг з первинної медичної допомоги, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій, за рахунок коштів міського 

бюджету, використання яких здійснюється відповідно до порядків, затверджених рішенням виконавчого 

комітету міської ради 

1. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей з інвалідністю 

(згідно висновків обласної ЛКК), 

які є жителями міста Вінниці, 

безкоштовними вакцинами проти 

грипу за рецептами лікарів для 

проведення щеплень відповідно до 

Порядку організації та проведення 

санітарно-протиепідемічних 

заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і 

поширенню грипу та гострих 

респіраторних інфекцій, який 

затверджено наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 

Міський 

бюджет 

Департамент 

охорони здоров’я, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги 

№№1,2,3,4,5 

м.Вінниці, аптечні 

заклади 

(підприємства) 

міста, які 

приймають участь в 

реалізації програми 

«Стоп грип у 

В передепідемічний 

період 

Зниження рівня 

захворюваності на 

грип, ГРВІ та їх 

ускладнень 
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06.11.2015 року № 732, з 

урахуванням бажання та 

протипоказів до щеплення. 

Вінниці…»  

2. Забезпечення населення міста 

Вінниці вакцинами проти грипу за 

пільговою 50-відсотковою ціною за  

рецептами лікарів відповідно до 

Порядку організації та проведення 

санітарно-протиепідемічних 

заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і 

поширенню грипу та гострих 

респіраторних інфекцій, який 

затверджено наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 

06.11.2015 року № 732, з 

урахуванням бажання та 

протипоказів до щеплення. 

Міський 

бюджет 

Департамент 

охорони здоров’я, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги 

№№1,2,3,4,5 

м. Вінниці, аптечні 

заклади 

(підприємства) 

міста, які 

приймають участь в 

реалізації програми 

«Стоп грип у 

Вінниці…» 

В передепідемічний 

період 

Зниження рівня 

захворюваності на 

грип, ГРВІ та їх 

ускладнень 

3. Створення запасу противірусних    

(в т.ч. озельтамівіру), 

симптоматичних 

(жарознижувальних тощо)  та 

антибактеріальних препаратів для 

лікування хворих на грип та ГРВІ 

за медичними показами.  

Міський 

бюджет 

Департамент 

охорони здоров’я,  

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги 

№№1,2,3,4,5 

м.Вінниці 

 

В передепідемічний 

період 

Вчасне та якісне 

надання первинної 

медичної допомоги 

відповідно до вимог 

чинних нормативних 

документів 
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4. Придбання тест-систем для 

проведення експрес-діагностики 

захворювання на грип хворим за 

медичними показами.  

Міський 

бюджет 

Департамент 

охорони здоров’я,  

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги 

№№1,2,3,4,5 

м.Вінниці 

Впродовж 

епідемічного 

періоду 

Підвищення якості 

надання первинної 

медичної допомоги та 

вчасне виявлення 

захворюваності 

5. Проведення діагностики методом 

полімеразної ланцюгової реакції 

зразків біологічного матеріалу від 

амбулаторних пацієнтів із 

грипоподібними захворюваннями, 

з метою здійснення дозорного 

епідемічного нагляду, відповідно 

до Порядку організації та 

проведення санітарно-

протиепідемічних заходів, 

спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню грипу та 

гострих респіраторних інфекцій, 

який затверджено наказом 

Міністерства охорони здоров’я 

України від 06.11.2015 року № 732. 

 Департамент 

охорони здоров’я,  

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№2, 5 

м.Вінниці 

Впродовж 

епідемічного 

періоду 

Підвищення якості 

надання первинної 

медичної допомоги та 

вчасне виявлення 

захворюваності 

 

 

                               Міський голова                                                                                                                           С. Моргунов 
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Департамент охорони здоров’я 

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  

 
 


