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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 22.12.2017 № 992                            25 сесія 7 скликання  
 м. Вінниця 

 
Вінниця 

 

Про хід виконання Програми  

«Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки» 

у 2017 році 

 

 

Заслухавши інформацію директора департаменту охорони здоровʼя міської 

ради, міська рада відмічає, що у місті Вінниці здійснюються заходи, спрямовані 

на забезпечення якісної, вчасної і доступної медичної допомоги жителям міста 

Вінниці, створення умов для збереження і зміцнення здоровʼя населення, 

подальшу модернізацію галузі охорони здоров’я міста. 

На сьогодні медичне обслуговування мешканців міста здійснюють 15 

комунальних лікувально-профілактичних закладів та підприємств: 5 центрів 

первинної медико-санітарної допомоги, 4 міських лікарні, 2 пологових будинки, 

КЗ «Міська клінічна стоматологічна поліклініка», КЗ «Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» та 2 

комунальних підприємства: «Медичний стоматологічний центр» та «Міський 

лікувально-діагностичний центр».  

31.10.2017 року, на підставі розпорядження КМУ від 13.09.2017 року № 626-

р, комунальний заклад «Міська клінічна лікарня №2» передано у державну 

власність з віднесенням його до сфери управління Міністерства охорони здоровʼя 

України. 

Бюджет галузі охорони здоров’я міста станом на 01.10.2017 року складає  

411,4 млн.грн., у 2016 році – 268,2 млн.грн. Первинний рівень медичної допомоги 

за 9 місяців 2017 року в частині поточних видатків на утримання  закладів 

профінансовано в сумі 76,3 млн.грн., вторинний – в сумі 192,9 млн.грн.  

З метою забезпечення нагальної мінімальної потреби закладів охорони 

здоров’я з міського бюджету на поточні та капітальні видатки виділено 77,1 млн 

грн (поточні 43,6 млн грн, капітальні – 33,5 млн грн), що в 4,8 рази більше, ніж у 

минулому році (15,9 млн грн, з них: поточні – 13,7 млн.грн., капітальні – 2,2 

млн.грн.).  

Станом на 01.10.2017 року на забезпечення пільгових категорій населення 

безкоштовними медикаментами в разі амбулаторного лікування спрямовано 
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кошти в сумі 4,2 млн.грн. при запланованих – 5,0 млн.грн. (1,4 млн.грн. – за 

рахунок кошів медичної субвенції з державного бюджету, 3,6 млн.грн. – за 

рахунок коштів місцевого бюджету). Таким чином, 14 302 особи отримали 

лікарські засоби за пільговими рецептами лікарів. 

Для забезпечення безкоштовними ліками хворих з психічними розладами 

жителів міста, що перебувають на обліку у диспансерному відділенні ВОПЛ 

ім. акад. Ющенка, передбачено субвенцію з міського бюджету обласному 

бюджету Вінницької області в сумі 360,0 тис.грн.  

Як і у попередні роки серйозною проблемою залишається питання 

забезпечення хворих необхідними лікарськими засобами за державними 

програмами. З міського бюджету за 9 місяців 2017 року в підтримку державних 

програм спрямовано – 1,9 млн.грн. Зокрема на:  

- забезпечення лікарськими засобами хворих з трансплантованою ниркою – 

376,3 тис.грн.;   

- придбання лікувального харчування для дітей хворих  на фенілкетонурію – 

1 075,8 тис.грн.;  

- закупівлю туберкуліну з метою своєчасної діагностики захворювання на 

туберкульоз – 471,0 тис.грн.  

Значна увага приділяється забезпеченню пацієнтів технічними засобами 

реабілітації. Протягом звітного періоду 2017 року слуховими протезами 

забезпечено 107 осіб на суму 215,5 тис.грн.  

В міському центрі мікрохірургії ока МКЛ №3 запроваджено та проводиться 

безкоштовне забезпечення пільгових категорій громадян штучними 

кришталиками. Станом на 01.10.2017 року безкоштовно кришталиками 

забезпечено 23 особи, на що витрачено – 72,1 тис.грн.  

На забезпечення технічними засобами догляду (памперси, кало- та 

сечоприймачі) дорослих та дітей з інвалідністю спрямовано 920,3 тис.грн.  

На безоплатне зубопротезування пільгових категорій громадян виділено 

1 300,00 тис.грн. На 01.10.2017 року запротезовано 433 особи на суму 970,0 тис. 

грн. 

У 2017 році в міському бюджеті заплановано та закуплено ендопротези на 

суму 377,0 тис.грн. Це дало змогу протягом 9 місяців поточного року 

запротезувати 13 пацієнтів на суму – 326,2 тис.грн. 

Для забезпечення супроводу процедури гемодіалізу мешканцям міста 

Вінниці, хворим на хронічну ниркову недостатність, у 2017 році передбачено 

субвенцію з міського бюджету м. Вінниці обласному бюджету Вінницької області 

в сумі 736,8 тис.грн. 

В місті Вінниці постійно здійснюється комплекс заходів щодо медичного 

обслуговування ветеранів війни, в т.ч. учасників АТО. В ЦПМСД міста на обліку 

перебуває 8344 ветерани війни, з них – 1065 учасників АТО. На медикаментозне 

забезпечення ветеранів війни у разі амбулаторного лікування витрачено 394,4 

тис.грн. У разі стаціонарного лікування протягом 9 місяців поточного року 

витрачено на медикаменти – 347,5 тис.грн. (22,7 грн. на 1 ліжко/день), на 

харчування – 334,0 тис.грн. (21,8 грн. на 1 ліжко/день), при запланованих 30,0 і 

25,0 грн. на 1 ліжко/день відповідно. 
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На базі міської клінічної лікарні № 3 функціонує відділення «Хоспіс». З 

01.06.2017 року потужність ліжкового фонду відділення збільшено до 35 ліжок. 

Протягом року послугами відділення скористались 394 пацієнти. 

З 07.03.2017 року розпочало роботу (після реконструкції) відділення 

анестезіології і інтенсивної терапії МКЛ №1. Збільшено потужність відділення до 

9 робочих місць. Протягом 9 місяців 2017 року у відділенні проліковано 511 

хворих.  

Постійно розширюється спектр послуг, які надаються МКП «Міський 

лікувально-діагностичний центр». За 9 місяців 2017 року Центр відвідали понад 

137,2 тис. пацієнтів, яким було надано близько 166,6 тис. послуг, понад 30% яких 

– на пільговій основі.  

Основні показники здоров’я населення міста протягом останніх років мають 

сталу тенденцію до зменшення як народжуваності, так і загальної смертності. 

Протягом 9 місяців 2017 року показник природного приросту залишається 

позитивним, проте відмічається тенденція до зменшення темпів його приросту з 

+0,7 за 9 місяців 2016 року до +0,33 в поточному році (обласний показник «- 4,6»). 

Завдяки діяльності Перинатального центру ІІ рівня та впровадженню 

інноваційних технологій в роботу пологових будинків показник смертності 

немовлят станом на 01.10.2017 року складає – 3,4 на 1000 народжених живими (у 

2016 році – 5,8); показник перинатальної смертності становить 4,4%о, проти 6,6%о 

в 2016 році. 

Зниженню кількості ускладнень від серцево-судинних захворювань та 

смертності від інфарктів сприяє діяльність комунального закладу «Вінницький 

регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 

патології». Досягнуто значне покращення показників його роботи. За 9 місяців 

2017 року проведено: 

- 999 коронарографій, з них 460 при гострому коронарному синдромі; 

- 583 втручання на коронарних артеріях, в т.ч. 348 при гострому коронарному 

синдромі, що дало можливість продовжити тривалість життя пацієнтів та 

стабілізувати показники смертності працездатного населення від гострого 

інфаркту міокарду. 

Імплантовано 535 стент-систем, в т.ч. – 310 при гострому коронарному 

синдромі за рахунок бюджетного фінансування. Також імплантовано 93 

кардіостимулятора.  

05.10.2017р. в КЗ «ВРЦСП» у Вінницькому регіоні, сумісно з фахівцями 

ДУ «НІССХ» ім. М.М. Амосова, проведена третя операція на відкритому серці. 

Перші дві операції проводились на коронарних артеріях (аорто-

коронарошунтування), а третя – на клапанах серця (протезування аортального 

клапану). 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності галузі охорони здоров’я є 

реалізація субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я, направлена 

на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» по 

будівництву Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного 

центру серцево-судинної патології. 

Зниженню показників захворюваності, інвалідності та смертності від 

захворювань серцево-судинної системи, бронхіальної астми, цукрового діабету 

сприяють також заходи по реалізації Урядової програми «Доступні ліки». Станом 
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на 01.10.2017 року до програми залучено понад 18 тис. мешканців міста. З початку 

дії програми відпущено лікарських засобів за рецептами лікарів на суму – 3,4 

млн.грн. 

В рамках реалізації проекту по забезпеченню пацієнтів препаратами інсуліну 

до електронного реєстру внесено 1799 пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. 

Всі вони забезпечені необхідними препаратами інсуліну за рецептами лікарів. 

Проведено відшкодування аптечним підприємствам на суму 2,6 млн.грн. 

Протягом 2017 року продовжується робота по впровадженню інформатизації 

в усіх закладах м. Вінниці, підпорядкованих департаменту охорони здоров’я. В 

ЦПМСД міста всі заплановані робочі місця створені, здійснюється підтримка та 

вдосконалення роботи медичної інформаційної системи. Завершується 

інформатизація закладів вторинного рівня. Станом на 01.10.2017 року всього у 

медичних закладах міста створено 528 робочих місць для роботи в медичній 

системі, у т.ч. у 2017 році – 74 робочих місця. 13% вінничан (майже 50 тис. осіб) 

отримали доступ до «Персонального кабінету пацієнта» та активно його 

використовують. Розпочата реєстрація лікарів, сімейні лікарі готові до підписання 

декларацій пацієнтів у системі еHealth.   

Протягом року приділялась значна увага покращенню матеріально-технічної 

бази закладів охорони здоров’я.  

На завершальному етапі знаходяться роботи з  капітального ремонту покрівлі 

пологового будинку міської лікарні «Центр матері та дитини», розпочались 

роботи по реконструкції (термомодернізації) будівлі  закладу, проведено 

реконструкцію  приміщень першого поверху пологового будинку для розміщення 

відділення гінекології з малоінвазивними операціями. 

За рахунок коштів співфінансування в МЛ «ЦМтаД» розпочато капітальний 

ремонт приміщень відділення патології новонароджених. З міського бюджету 

обсяг видатків складає – 1496,281 тис.грн.  В 2017 році МЛ «ЦМтаД» закуплено 

обладнання на суму 1302,995  тис.грн.  

Реконструйовано лікарняний ліфт Вінницького міського клінічного 

пологового будинку №2, розпочато будівництво колясочної та пандусу біля 

амбулаторії №3 ЦПМСД №1 по вул. Антонова,44. 

Капітально відремонтовано мережі теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення головного корпусу КЗ «ЦПМСД №3»; теплової мережі із заміною 

стояків в МКЛ ШМД. Продовжується проведення капітальних ремонтів 

приміщень будівлі КЗ «ЦПМСД №1» по вул.Замостянській, 49; приміщень 

амбулаторії №1 по вул. Скалецького, 33а та приміщень ІІ поверху корпусу №1 КЗ 

«ЦПМСД №2» по вул. Магістратській, 44. 

В активній фазі знаходиться виконання капітальних ремонтів пральні, даху 

та приміщень інфекційного відділення міської клінічної лікарні №1. В міському 

бюджеті на 2017 рік передбачено 4000,3 тис.грн. За 9 місяців поточного року 

профінансовано 2410,726 тис.грн.  

Протягом 9 місяців 2017 року за рахунок коштів міського бюджету 

комунальними медичними закладами міста Вінниці придбано медичне, 

спеціалізоване обладнання на суму 19064,624 тис.грн.  

Триває співпраця з міською страховою компанією «Місто». Мешканці міста 

користуються програмою особистого медичного страхування, «Оберіг», 

«Лелека», «Школярик», страхування іноземних громадян. 
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За 9 місяців страховою компанією повернуто медичним закладам міста майже 

5,3 млн.грн., що дало змогу додатково закупити медикаменти та витратні матеріали, 

звести до мінімуму закупівлю медикаментів пацієнтами та спрямувати частку коштів 

на розвиток та підвищення матеріально-технічної бази. 

Поряд з позитивними зрушеннями в галузі охорони здоровʼя є ряд нагальних 

питань, що потребують вирішення. Основними пріоритетними напрямками в 

діяльності галузі є: 

- запровадження змін в системі первинної медичної допомоги у 2018 році 

відповідно до медичної реформи; 

- забезпечення розвитку і зміцнення первинної ланки, створення нових 

оснащених амбулаторій ЗПСМ в новобудовах, віддалених та приєднаних 

територіях; 

- оптимізація потужностей та структури закладів, їх модернізація відповідно 

до потреб громади в медичних послугах в умовах госпітального округу; 

- реалізація запланованих проектів по будівництву Вінницького 

регіонального центру серцево-судинної патології та відділення екстреної 

медичної допомоги міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги; 

- продовження реконструкції перинатального центру ІІ рівня міської лікарні 

«Центр матері та дитини»; 

- подальше впровадження новітніх медичних технологій, галузевих програм 

по діагностиці та лікуванню соціально значимих неепідемічних захворювань. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 22 статті 26 та частиною 1 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Інформацію директора департаменту охорони здоровʼя міської ради про 

хід виконання Програми «Здоровʼя вінничан на 2017-2020 роки» у 2017 році взяти 

до відома.  

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

фінансів міської ради при формуванні проекту бюджету міста на відповідний рік 

передбачати видатки на реалізацію заходів, передбачених даною Програмою, за 

рахунок коштів міського бюджету в межах реальних можливостей бюджету, 

медичної субвенції з державного бюджету, інших субвенцій з обласного та 

державного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України.  

3. Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів міста підвищити 

особисту відповідальність за стан надання якісної медичної допомоги населенню 

шляхом впровадження сучасних клінічних настанов, медичних стандартів та 

цільового використання бюджетних коштів.  

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 
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Департамент охорони здоров’я міської ради 

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


