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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 22.02.2019 № 1572                               38 сесія 7 скликання  
             м.Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 23.12.2016 № 533 (зі змінами) 

 

 

Враховуючи рішення міської ради від 26.10.2018 р. № 1385 «Про 

добровільне приєднання територіальної громади селища Десна Вінницького 

району Вінницької області до територіальної громади міста Вінниці»,  

керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», пунктом 22 частини 1 статті 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 та доповнення до рішення Вінницької міської ради від 

23.12.2016 №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: 

1.1. в тексті рішення та Додатку до рішення (окрім розділів 1,2): 

- слова «міста», «міста Вінниці» в усіх відмінках замінити словами 

«населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади» у відповідному відмінку; 

- слова «жителів міста Вінниці», «населення міста Вінниці» в усіх 

відмінках замінити «жителів населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» у відповідному 

відмінку; 

- слова «міський бюджет», «бюджет міста», «міський бюджет міста 

Вінниці» в усіх відмінках замінити словами «бюджет Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади»; 

- слова «головні лікарі лікувально-профілактичних закладів» в усіх 

відмінках замінити словами «комунальні заклади охорони здоров’я» у 

відповідному відмінку; 

- слова «головний лікар МЛ «ЦМтД»», «МЛ «ЦМтД» в усіх відмінках 

замінити словами «КНП «ВМКЛ «ЦМтД» (до 30.09.2018р. – МЛ «ЦМтД»)»; 
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1.2. розділ 3. «Напрямки дій.» доповнити новим абзацом наступного 

змісту: «Фінансування заходів програми зазначених в підрозділах ХІ,ХІІ 

розділу        4.«ЗАХОДИ ПРОГРАМИ», які спрямовані на надання первинної 

медичної допомоги та вторинної спеціалізованої медичної допомоги жителям 

населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, здійснюється за рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади.»; 

1.3. слова «Департамент охорони здоров’я» в графі «Виконавці» 

підпункту 3.4 підрозділу ІІ «Організаційно-структурне реформування системи 

охорони здоров’я» замінити словами «КНП «ВРЦСП» (до 30.09.2018р. – КЗ 

«ВРЦСП»)»; 

1.4. слова «Поповнення статутного капіталу комунальних підприємств 

охорони здоров’я» підпункту 4 підрозділу V.«РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО- 

ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» замінити словами 

«Поповнення статутного капіталу міського комунального підприємства 

«Вінницька міська аптека», комунального підприємства «Міський лікувально-

діагностичний центр», міського комунального підприємства «Міський 

стоматологічний центр» шляхом виділення коштів з бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади». 

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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Департамент охорони здоров’я міської ради 

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


