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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 28.08.2020 № 2359               54 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. в пункті 7 підрозділу V. «Розвиток матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров'я» слова «капітального ремонту» замінити словами 

«реконструкції»; 

1.2. в пункті 4 підрозділу ХІ «Заклади охорони здоров’я – комунальні 

некомерційні підприємства, які надають первинну медичну допомогу  

населенню за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади» словосполучення «постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 №211 (зі змінами)» замінити словосполученням 

«постановами Кабінету Міністрів України»; 

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 . пункт 3 доповнити підпунктами 3.10, 3.11 згідно з Додатком 1 до 

даного рішення; 

1.3.2 . пункт 5 викласти в новій редакції згідно з Додатком 2 до даного 

рішення. 
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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 28.08.2020 № 2359  

                   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 

3.10. Придбання інших необоротних 

матеріальних активів (в тому числі 

малоцінних необоротних матеріальних 

активів, швидкозношуваних предметів, 

постільної білизни, спецодягу і 

спецвзуття тощо) для закладів охорони 

здоров’я – комунальних 

некомерційних підприємств, які 

надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу населенню. 

Департамент 

охорони 

здоров’я міської 

ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, 

які надають 

вторинну 

спеціалізовану 

медичну 

допомогу 

населенню 

 2020 рік  Покращення умов перебування 

пацієнтів на стаціонарному 

лікуванні в закладах охорони 

здоров’я вторинного рівня. 

3.11. Оплата за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади видатків на 

демонтаж медичного обладнання, 

виготовлення (виконання) 

Департамент 

охорони 

здоров’я міської 

ради, 

2020 рік Фінансове забезпечення 

поточних видатків (крім 

комунальних послуг) 

комунальних некомерційних 

підприємств вторинного рівня. 
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енергетичного сертифікату на об’єкт, 

оплату інших послуг закладів охорони 

здоров’я – комунальних 

некомерційних підприємств, які 

надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу населенню. 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, 

які надають 

вторинну 

спеціалізовану 

медичну 

допомогу 

населенню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Міський  голова                                                                                                               С. Моргунов 
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       Додаток 2  

 до рішення міської ради  

 від 28.08.2020 № 2359  

                   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 – 19, в період 

здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню, локалізацію та 

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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ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, а 

саме:  

 - з 12.03.2020р. по 01.07.2020р.: 

   ✓ лікарям – 6212,0 грн;  

   ✓ фахівцям із базовою та неповною вищою 

медичною освітою – 3727,0 грн;  

   ✓ молодшим медичним сестрам – 1864,0 грн,  

 - з 01.07.2020р. на період дії карантину, 

встановленого постановою Кабінету Міністрів 

України: 

   ✓ лікарям – 3106,0 грн;  

   ✓ фахівцям із базовою та неповною вищою 

медичною освітою – 1863,5 грн;  

   ✓ молодшим медичним сестрам – 932,0 грн.  

   Реалізація заходів, передбаченим даним 

пунктом, здійснюється за кошти бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

 

 

 

 

 

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

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  
 

 

 

 


