
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 29.11.2019 № 2042        46 сесія 7 скликання  
             м. Вінниця 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

радивід 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 доповнення до Додатку до рішення міської ради від 23.12.2016 

року №533 «Про хід виконання програми «Здоров’я вінничан на 2013-2016 роки» 

та затвердження міської програми «Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки» (зі 

змінами), а саме у розділі 4.«ЗАХОДИ ПРОГРАМИ»: 

1.1. підрозділ V.«Розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я» доповнити пунктом 7 згідно з Додатком 1 до даного рішення; 

1.2. пункт 3 підрозділу 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» доповнити підпунктом 3.8. згідно з Додатком 2 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 



 

Додаток 1 

до рішення міської ради  

від 29.11.2019 № 2042 

                   

 

 4.ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 
 

п/п Заходи Виконавці 
Термін 

виконання 
Очікуваний результат 

V РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

7. Передача субвенції з бюджету 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади до обласного 

бюджету Вінницької області для 

вирішення питань з покращення 

матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я  

Департамент 

охорони 

здоров’я  

2019-2020 

роки  

 

Зниження рівня захворюваності та 

поширеності хвороб, створення умов для 

сучасного професійного, повноцінного, 

якісного та своєчасного надання медичних 

послуг населенню ВМОТГ, шляхом 

придбання сучасного медичного 

обладнання, спеціалізованого санітарного 

транспорту тощо 

 

 

 

 

 

                     Міський голова                                                                                                                                   С. Моргунов 



 

Додаток  

до рішення міської ради  

від 29.11.2019 № 2042 

 

 

                   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  

3. Заходи з розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств, що надають вторинну спеціалізовану медичну 

допомогу населенню за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

3.8. Придбання запасних частин для 

медичного обладнання  закладів 

охорони здоров’я 

Департамент 

охорони 

здоров’я  

2019-2020 

роки  

 

Забезпечення гарантованого робочого стану 

обладнання 

 

 

 

 

 

                  Міський голова                                                                                                                                        С. Моргунов 

 

 

 



 

Департамент охорони здоров’я міської ради 

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  
 


