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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.04.2019 № 1725                          40 сесія 7 скликання  
          м. Вінниця 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 23.12.2016 № 533 (зі змінами) 

 

 

 

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 та доповнення в підрозділ ХІІ «Заклади охорони здоров’я – 

комунальні некомерційні підприємства, які надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу населенню за рахунок коштів бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади», розділу 4. «ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» 

програми «Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 23.12.2016 №533 (зі змінами), а саме:  

1.1.  пункт 2 доповнити підпунктом 2.10. згідно з Додатком до даного 

рішення; 

1.2.  в підпункті 3.1. пункту 3 слова «2018 рік» замінити словами «2018-

2019 роки». 

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 

      

                      



2 

 Додаток  

 до рішення міської ради  

 від 26.04.2019 № 1725  
                   4.ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

п/п Заходи Виконавці Термін виконання Очікуваний результат 

ХІІ Заклади охорони здоров’я - комунальні некомерційні підприємства, які надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу населенню за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 
2. Заходи з надання жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої медичної допомоги за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, використання яких здійснюється відповідно до порядків, затверджених рішенням виконавчого комітету 

міської ради  

2.10. Оплата за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади видатків на придбання хімічних 

реактивів, реагентів тощо з метою 

забезпечення надання закладами охорони 

здоров’я – комунальними некомерційними 

підприємствами, медичних послуг, 

пов’язаних із амбулаторно-поліклінічною 

вторинною (спеціалізованою) медичною 

допомогою, в разі незабезпечення або 

недостатнього забезпечення за рахунок 

коштів державного бюджету. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню 

 

 2019 рік  

(на період надання медичної 

субвенції) 

Забезпечення підготовки закладів  

охорони здоров’я вторинного рівня для 

заключення угод з НСЗУ в рамках 

Урядової програми «Безкоштовна 

діагностика»  

 

 

 

 

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

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово-економічного відділу 

 
 

 


