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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 22.05.2020 № 2221        52 сесія 7 скликання  
          м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

Ради від 23.12.2016 № 533 (зі змінами) 

 

 

Враховуючи стан поширення на території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2, статтю 5 Закону України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», 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 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 в розділі 4.«ЗАХОДИ ПРОГРАМИ»: 

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

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

1.2. підрозділ ХІ «Заклади охорони здоров'я – комунальні некомерційні 

підприємства, які надають первинну медичну допомогу населенню за рахунок 

коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» 

доповнити новими пунктами 4,5 згідно з Додатком 2 до даного рішення; 

1.3.  в підрозділі 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»: 

1.3.1. в підпункті 3.1. пункту 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»: 

- слова «приміщень» замінити словами «будівель (в тому числі 

приміщень)»; 
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- слова та цифри «2018-2019 роки» замінити словами та цифрами  «2018-

2020 роки»; 

1.3.2. пункт 5 викласти в новій редакції та доповнити новим пунктом 6 

згідно з Додатком 3 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
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 Додаток 1 

 до рішення міської ради  

 від 22.05.2020 № 2221 

 
                   4.ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

п/п Заходи Виконавці 
Термін 

виконання 
Очікуваний результат 

V.  РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
7. Створення на базі комунального підприємства 

«Міський лікувально-діагностичний центр» 

лабораторії для проведення лабораторних 

досліджень, методом полімеразно-ланцюгової 

реакції в зразку біологічного матеріалу, 

орієнтованих на детекцію збудників інфекційних 

захворювань (в тому числі виявлення гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

COVID-19), придбання необхідного медичного 

обладнання та проведення капітального ремонту 

приміщень. 

Реалізація заходу здійснюється за кошти 

бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади та коштів підприємства. 

 

Департамент охорони 

здоров’я міської ради, 

КП «Міський 

лікувально-

діагностичний центр» 

2020 рік Своєчасне забезпечення проведення дослідження 

методом полімеразної ланцюгової реакції з 

метою організації надання медичної допомоги 

хворим на коронавірусну  хворобу COVID-19. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                      С. Моргунов
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 Додаток 2 

 до рішення міської ради  

 від 22.05.2020 № 2221 

 
                   4.ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

п/п Заходи Виконавці Термін виконання Очікуваний результат 

ХІ  Заклади охорони здоров’я - комунальні некомерційні підприємства, які надають первинну медичну допомогу 

населенню за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 
4. Забезпечення мобільних медичних бригад, які 

створені на рівні центрів первинної медико-

санітарної допомоги м. Вінниці, та здійснюють 

проведення заборів біологічних матеріалів від 

пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію 

COVID-19:  

- засобами індивідуального захисту; 

- медичними виробами; 

- дезінфекційними засобами і антисептиками; 

- паливно-мастильними матеріалами, 

на період здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, визначений постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 №211 (зі змінами). 

Реалізація заходів, передбаченим даним 

пунктом, здійснюється за кошти бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади.   

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства – 

заклади охорони 

здоров’я 

первинного рівня  

2020 рік Запобігання виникненню та 

поширенню, локалізації та ліквідації 

спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби COVID – 19. 
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5. Забезпечення виконання заходів в центрах 

первинної медико-санітарної допомоги м. Вінниці 

з метою протидії поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 на території 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, а саме: 

1. створення трьохмісячного запасу: 

 засобів індивідуального захисту, 

дезінфікуючих засобів та антисептиків; 

 виробів медичного призначення; 

2. придбання необхідного медичного та 

діагностичного обладнання; 

3. створення додаткового кадрового резерву 

медичних працівників та додаткового ліжкового 

фонду на випадок масового захворювання на 

COVID-19; 

4.  організацію системної роботи з 

підвищення кваліфікації наявного медичного 

персоналу; 

5. проведення постійної медійної кампанії 

щодо вжиття заходів з протидії поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

Реалізація заходів, передбачена підпунктами 

1,2 даного пункту, здійснюється за кошти 

бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади. Решта підпунктів - за 

рахунок коштів підприємтв та інших джерел не 

заборонених законодавством. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства – 

заклади охорони 

здоров’я 

первинного рівня 

2020 рік Створення ефективної системи захисту 

населення і працівників закладів 

охорони здоров’я та запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби 

COVID – 19. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                     С. Моргунов
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 Додаток 3 

 до рішення міської ради  

 від 22.05.2020 № 2221 

 
                   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 
5. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що 

надають медичну допомогу пацієнтам в умовах 

медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру державного рівня, 

пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19:  

- лікарськими засобами для надання медичної 

допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19; 

- дезінфекційними засобами і антисептиками; 

- медичним та лабораторним обладнанням; 

- засобами індивідуального захисту; 

- медичними виробами; 

- розхідними матеріалами. 

Ремонт медичного обладнання, облаштування 

кисневих точок, забезпечення транспортного 

обслуговування персоналу закладів охорони 

здоров’я, що надають медичну допомогу 

пацієнтам в умовах пандемії коронавірусу. 

Встановлення муніципальної щомісячної 

надбавки до заробітної плати працівникам, які 

були залучені (згідно наказів по підприємствах) до 

надання медичної допомоги пацієнтам, відповідно 

до чинних Стандартів медичної допомоги COVID-

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства – 

заклади охорони 

здоров’я 

вторинного рівня  

2020 рік Запобігання виникненню та 

поширенню, локалізації та ліквідації 

спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби COVID – 19. 
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19, в період здійснення заходів, спрямованих  на 

запобігання виникненню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19: 

 лікарям – 6212,0  грн; 

 фахівцям із базовою та неповною вищою 

медичною освітою – 3727,0 грн; 

 молодшим медичним сестрам – 1864,0 грн, 

на період дії карантину, встановленого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. 

№ 211 (зі змінами). 

Реалізація заходів, передбаченим даним 

пунктом, здійснюється за кошти бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади. 

6. Забезпення виконання заходів в комунальних 

некомерційних підприємствах – закладах охорони 

здоров’я вторинного рівня щодо протидії 

поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, а саме: 

1. створення трьохмісячного запасу: 

 засобів індивідуального захисту, 

дезінфікуючих засобів та антисептиків; 

 виробів медичного призначення; 

 лікарських засобів; 

2. створення додаткового кадрового резерву 

медичних працівників та додаткового ліжкового 

фонду на випадок масового захворювання на 

COVID-19; 

3.  організацію системної роботи з 

підвищення кваліфікації наявного медичного 

персоналу; 

4. проведення постійної медійної кампанії 

щодо вжиття заходів з протидії поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства – 

заклади охорони 

здоров’я 

первинного рівня 

2020 рік Створення ефективної системи захисту 

населення і працівників закладів 

охорони здоров’я та запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби 

COVID – 19. 
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Реалізація заходів, передбачена підпунктом 1 

даного пункту, здійснюється за кошти бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади. Решта підпунктів - за рахунок коштів 

підприємтв та інших джерел не заборонених 

законодавством. 

 

 

 

 

 

 

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

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  
 


