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Від 18.08.2017 № 827                                             21 сесія 7 скликання 
м. Вінниця 

 
Вінниця 

 

Про хід виконання та внесення змін 

до міської програми «Стоп грип у Вінниці 

на 2016-2017 рр.» 

 

Міська програма «Стоп грип у Вінниці на 2016-2017 рр.» (далі – Програма), 

яка затверджена рішенням Вінницької міської ради від 28.10.2016р. №442, 

розроблена з метою мінімізації наслідків поширення вірусу грипу серед 

населення міста, зниження рівня захворюваності на грип і ГРВІ та попередження 

їх ускладнень. 

Результати реалізації заходів, передбачених Програмою, дали змогу: 

- запобігти епідемічному поширенню грипу та ГРВІ; 

- мінімізувати наслідки поширення вірусу грипу серед населення; 

- знизити рівень захворюваності на грип, ГРВІ та їх ускладнення;  

-зменшити втрати працездатності населення, спричинені тимчасовою 

непрацездатністю і передчасною смертю. 

Протягом періоду реалізації Програми проведено активну інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед населення міста із залученням засобів масової 

інформації щодо необхідності проведення вакцинації проти грипу, формування 

життєвих навичок профілактики захворювання, необхідності своєчасного 

звернення до медичних працівників в разі захворювання. Спільно із 

департаментом ЗМІ підготовлено відеоролики та сюжети щодо профілактики 

грипу, ГРВІ. 

На виконання заходів Програми на період епідсезону 2016-2017 років в 

міському бюджеті було передбачено 2,368 млн.грн. 

На відшкодування вартості вакцини проти грипу витрачено 261,6 тис.грн. 

Вакцинацію пройшли 2743 особи, що складає 0,7% від населення міста (по 

Україні – 0,3%). Серед усіх щеплених частка дітей становила 20,5% – 562 дитини. 

В 2015 році щеплення проти грипу зробили лише 432 вінничанина, з них – 64 

дитини. 

Дітям позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, 

щеплення робились безкоштовно. На проведення щеплення 150 таким дітям було 

витрачено 29,7 тис.грн. Усім іншим категоріям вінничан, які вирішили 



скористатись Програмою, 50% вартості вакцини відшкодовувалось за рахунок 

коштів міського бюджету, що склало 231,9 тис.грн. 

Відсоток вакцинованих проти грипу міг би бути значно більшим за умови 

наявності вакцини в закупівельній мережі на момент початку епідсезону. 

Була забезпечена підготовка госпітальних баз до роботи по виявленню, 

госпіталізації хворих чи підозрілих на захворювання інфекцією, викликаною 

вірусом грипу, передбачено додаткову перепрофілізацію ліжок для госпіталізації 

хворих на грип у період епідемічного підвищення захворюваності на ГРВІ та 

грип. Був створений та підтримувався незнижувальний запас лікарських засобів, 

у тому числі противірусних препаратів, експрес-тестів для діагностики грипу, 

засобів індивідуального захисту. З метою ефективного та раціонального 

використання лікарських засобів здійснювався постійний моніторинг наявних 

залишків ліків та виробів медичного призначення для лікування грипу та ГРВІ. 

Постійно моніторувався рівень захворюваності населення. Завдяки 

проведеній пропагандистській роботі та формуванню особистісної та соціальної 

компетентності населення своєчасно за медичною допомогою з приводу 

захворювання на ГРВІ звернулись 94053 особи (25,3% населення міста), що на 

11490 осіб більше, ніж в попередньому епідсезоні. Частка дітей серед 

захворівших становить 66%, яка знаходиться на рівні минулого епідсезону. 

Безпосередньо на грип захворіло 257 осіб, з них 131 дитина, що складає 51% 

від захворівших. 

Із захворівших на грип та ГРВІ госпіталізовано 1967 осіб (2,1% від 

захворівших). Частка дітей становила 83% - 1632 дитини. 

Частка щеплених від грипу серед захворівших на ГРВІ склала 0,6% - 562 

особи. З безпосередньо захворівших на грип щеплено від грипу 4 дорослих – 

3,2%, та 5 дітей -3,8%. 

Запорукою успішного лікування є вчасно поставлений діагноз. Саме тому 

гостро стає питання своєчасної та достовірної діагностики грипу. На 

сьогоднішній день в діагностиці грипу та ГРВІ використовуються декілька 

методів. Перш за все, це швидкі тест-системи, які є зручними у використанні, не 

потребують додаткового обладнання, дають досить точний результат. Найбільш 

сучасним та найточнішим методом вірусних інфекцій, зокрема і грипу, є метод 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). 

Витрати на діагностику грипу, а саме придбання «швидких тестів» та 

витрати на проведення полімеразної ланцюгової реакції, склали 316,8 тис.грн. і 

3,0 тис.грн. відповідно. Протягом епідсезону з жовтня 2016 по травень 2017 років 

придбано близько 1600 штук та використано 1150 штук «експрес-тестів». З них 

202 виявилися позитивними. 

В рамках міської програми «Стоп грип у Вінниці на 2016-2017 рр.» 

проведено 30 досліджень ПЛР, з них 8 виявились позитивними. Додатково 

виконано ще 10 ПЛР за кошти власних надходжень медичних закладів. 

Витрати на противірусну терапію протягом епідсезону, а саме на придбання 

препарату «Таміфлю» в кількості близько 1982 упаковки, склали 791,002 тис.грн.  

В цілому протягом епідсезону 2016-2017 років на проведення 

профілактичних і лікувальних заходів щодо запобіганню поширення вірусу 

грипу та ГРВІ з міського бюджету було профінансовано 1 372,4 тис.грн. 



Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 22 статті 26, частиною 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора департаменту охорони здоров’я міської ради про 

хід виконання міської програми «Стоп грип у Вінниці на 2016-2017 рр.» взяти до 

відома.  

2. Внести зміни до міської програми «Стоп грип у Вінниці на 2016-2017 

рр.», затвердженої рішенням міської ради від 28.10.2016р. № 442, а саме: 

2.1. У назві міської програми слова та цифри «2016-2017 рр.» замінити на 

«2016-2018 роки»; 

2.2. У розділі 2. «Напрямки дій» слова та цифри «2016-2017 рр.» замінити 

на «2016-2018 роки»; 

2.3. У розділі 3. «Заходи програми» пункту 2.7 слова та цифри «З 40 тижня 

2016 року по 20 тиждень 2017 року» замінити на «Впродовж епідемічного 

періоду (щорічно)». 

3. Департаменту охорони здоров’я міської ради спільно з департаментом 

фінансів міської ради передбачити видатки на реалізацію заходів даної 

Програми. 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент охорони здоров’я 

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


