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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 27.12.2019 № 2095        48 сесія 7 скликання  
             м. Вінниця 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 23.12.2016 № 533 (зі змінами) 

 

 

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 та доповнення 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:  

- підрозділи ХІ «Заклади охорони здоров’я – комунальні некомерційні 

підприємства, які надають первинну медичну допомогу населенню за рахунок 

коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», 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» розділу 

4.«ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» викласти в новій редакції  згідно з Додатком до 

даного рішення. 

2. Департаменту охорони здоров’я міської ради, враховуючи реалізацію 

заходів медичної реформи та відповідно до вимог чинного законодавства 

України, до 01.04.2020 року підготувати та надати виконавчому комітету міської 

ради та міській раді відповідні програми в галузі охорони здоров’я. 

3. 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  

 до рішення міської ради  

 від 27.12.2019 № 2095 
                   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 
1. Забезпечення відповідно до статті 89 

Бюджетного кодексу України, комунальних 

некомерційних підприємств, які надають 

первинну медичну допомогу населенню, 

фінансовими ресурсами  (фінансова 

підтримка) для оплати комунальних послуг та 

енергоносіїв а саме:  

 теплопостачання; 

 водопостачання та водовідведення; 

  електроенергія; 

  природний газ. 

  

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м. Вінниці 

2018-2020 роки Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, які споживаються  

комунальними некомерційними 

підприємствами центрами первинної 

медико-санітарної допомоги м. 

Вінниці. 

2. Заходи з надання жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, 

медичних послуг з первинної медичної допомоги за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ОТГ, використання яких 

здійснюється відповідно до порядків, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради 

2.1. Безкоштовне забезпечення продуктами 

дитячого харчування  дітей перших двох 

років життя із малозабезпечених сімей, яким 

призначається та виплачується державна 

допомога згідно з Законом України «Про 

державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», згідно норм 

Інструкції Міністерства охорони здоров’я 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

2018-2020 роки Забезпечення населення додатковими 

соціальними гарантіями. 
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України від 30.03.1994 року №42 «Про 

порядок безкоштовного забезпечення 

продуктами дитячого харчування дітей 

перших двох років життя  із 

малозабезпечених сімей», а саме: 

- дітям першого року життя – 

рекомендований набір продуктів 

відповідно до додатку 1 Інструкції; 

- дітям другого року життя – 

рекомендований набір продуктів 

відповідно до додатку 2 Інструкції. 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м. Вінниці 

2.2. Безкоштовне забезпечення жителів 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, які мають певні рідкісні (орфанні) 

хвороби, необхідними лікарськими засобами, 

що зареєстровані в Україні в установленому 

порядку та включені до галузевих стандартів у 

сфері охорони здоров’я, відповідно до 

медичних показів, протоколів надання 

медичної допомоги, за рецептами лікарів, а 

саме: 

- імуноглобулінами – згідно 

консультативних висновків обласного 

спеціаліста за фахом «Імунологія» при 

захворюванні на: 

 зчеплена з Х-хромосомою 

агаммаглобулінемія (Брутона) (з дефіцитом 

гормону росту); 

 загальний варіабельний імунодефіцит; 

- інгібіторами інтерлейкіну 

(тоцилізумаб) – згідно консультативних 

висновків обласного спеціаліста за фахом 

«Ревматологія» при захворюванні на: 

 ювенільний ревматоїдний артрит,  

в разі незабезпечення за рахунок коштів 

державного бюджету.  

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м. Вінниці 

2018 -2020 роки Забезпечення лікарськими засобами 

хворих по життєвим показам. 
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2.3. Безкоштовне забезпечення жителів населених 

пунктів, що входять до складу Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади, 

окремими  дороговартісними та життєво 

необхідними лікарськими засобами, які 

зареєстровані в Україні в установленому 

порядку та включені до галузевих стандартів 

у сфері охорони здоров’я,  згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 

17.08.1998 року № 1303 «Про  впорядкування 

безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями 

захворювань», відповідно до медичних 

показань, протоколів надання медичної 

допомоги та за рецептами лікарів, 

а саме: 

- імуносупресорами, хворих після проведення   

трансплантації органу (нирки, або печінки, або 

серця); 

- лікувальним харчуванням при 

фенілкетонурії, 

в разі незабезпечення за рахунок коштів 

державного бюджету. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м. Вінниці 

2018-2020 роки 

 

Забезпечення лікарськими засобами 

хворих по життєвим показам.  

2.4. Безкоштовне забезпечення технічними та 

іншими засобами  осіб з інвалідністю (згідно 

висновків МСЕК), дітей з інвалідністю (згідно 

висновків обласної ЛКК), які є жителями 

населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, відповідно до їх індивідуальних 

програм реабілітації, передбачених Порядком 

забезпечення інвалідів і дітей–інвалідів 

технічними та іншими засобами,  

затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.12.2009  №1301 (зі змінами),  

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м. Вінниці 

 

2018-2020 роки 

 

 

Забезпечення технічними та іншими 

засобами хворих по життєвим показам.  
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а саме: 

 - слуховими апаратами; 

 - сечо- і калоприймачами; 

 - підгузками. 

2.5. Забезпечення проведення 

туберкулінодіагностики та вакцинації дітей 

віком до 18-ти років, проти туберкульозу 

(БЦЖ), відповідно до календаря щеплень, 

затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 11.08.2014 року №551 

«Про удосконалення проведення 

профілактичних щеплень в Україні» та статті 

8 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб»  від 6 квітня 2000 року 

N 1645-III, в разі незабезпечення зазначених 

заходів за рахунок коштів державного 

бюджету.  

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м. Вінниці 

2018 рік Попередження захворюваності  на 

туберкульоз серед дитячого населення. 

2.6. Безкоштовне та пільгове забезпечення 

жителів, населених пунктів, що входять до 

складу Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, лікарськими 

засобами за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями 

захворювань відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 

року №1303 в разі їх незабезпечення за 

рахунок коштів державного бюджету. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м. Вінниці 

2018-2020 роки Забезпечення населення додатковими 

соціальними гарантіями.  

2.7. Безкоштовне та пільгове забезпечення жителів 

населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, хворих на цукровий діабет, 

препаратами інсуліну за рецептами лікарів, в 

разі їх незабезпечення за рахунок коштів 

державного бюджету, відповідно до Порядку 

відшкодування вартості препаратів інсуліну, 

який затверджено постановою Кабінету 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

2018-2019 роки Забезпечення населення додатковими 

соціальними гарантіями. 
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Міністрів України від 23.03.2016 року №239 

(зі змінами), постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.03.2014 року №73 (зі змінами); 

наказів Міністерства охорони здоров’я 

України від  23.12.2015 року №890 (зі змінами) 

та наказу Міністерства охорони здоров’я 

України про затвердження реєстру 

референтних цін (цін відшкодування) на 

препарати інсуліну, який є чинним на момент 

відпуску препаратів інсуліну. 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м. Вінниці 

3. Заходи з розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств, що надають первинну медичну допомогу населенню за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

3.1. Проведення поточних ремонтів приміщень 

центрів первинної медико-санітарної 

допомоги м. Вінниці 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м. Вінниці 

2018-2019 роки Забезпечення дотримання санітарно-

гігієнічних норм приміщень. 

3.2. Забезпечення оплати послуг оренди 

приміщення по вул.Шепеля,23 комунальним 

некомерційним підприємством «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №5 м. 

Вінниці» згідно договору оренди від 

01.02.2018 року №93. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №5 

м.Вінниці» 

2018 рік Оплата послуг оренди комунальним 

некомерційним підприємством «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

№5 м. Вінниці». 

3.3. Придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для центрів первинної медико-

санітарної допомоги м. Вінниці. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

2018-2019 роки Оснащення медичних закладів 

сучасним обладнанням,  в т.ч. 

медичним, меблями, комп’ютерною 

технікою тощо. 
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підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м. Вінниці 

3.4. Проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) центрів первинної медико-

санітарної допомоги м. Вінниці. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м. Вінниці 

2018-2019 роки Поліпшення стану будівель (в тому 

числі приміщень). 

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. Забезпечення відповідно до статті 89 

Бюджетного кодексу України, комунальних 

некомерційних підприємств, які надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню, фінансовими ресурсами  

(фінансова підтримка) для оплати 

комунальних послуг та енергоносіїв а саме:  

 теплопостачання; 

 водопостачання та водовідведення; 

  електроенергія; 

  природний газ. 

  

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню 

2018-2020 роки Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, які споживаються  

комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу 

населенню.  

2. Заходи з надання жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої медичної допомоги за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ОТГ, використання 

яких здійснюється відповідно до порядків, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради 

2.1. Безкоштовне забезпечення виробами 

медичного призначення (штучними 

кришталиками) при хірургічному видаленні 

катаракти у хворих, які є жителями населених 

пунктів, що входять до складу Вінницької 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ВМКЛ №3» 

2018 рік Забезпечення додатковими 

соціальними гарантіями окремих 

категорій жителів, населених пунктів, 

що входять до складу Вінницької 
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міської об’єднаної територіальної громади та 

відносяться до категорії: 

- особи з інвалідністю І та ІІ групи, 

інваліди з дитинства відповідно до Закону 

України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 

N875-XII (зі змінами); 

- учасники бойових дій та особи, які 

належать до учасників бойових дій; учасники 

війни та особи, які належать до учасників 

війни; особи, які мають заслуги перед 

Батьківщиною; особи з інвалідністю 

внаслідок війни; діти війни, що є особами з 

інвалідністю відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-

ХІІ (зі змінами); 

 - матері-одиночки, на утриманні яких є 

неповнолітні діти (муніципальна пільга); 

- Почесні донори України (муніципальна 

пільга); 

- медичні працівники комунальних 

закладів охорони здоров’я населених пунктів 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади (муніципальна пільга),   

відповідно до Уніфікованого клінічного 

протоколу медичної допомоги, який 

затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 28.01.2016 року № 49, в 

разі незабезпечення зазначених заходів за 

рахунок коштів державного бюджету. 

міської об’єднаної територіальної 

громади  

2.2. Безкоштовне забезпечення технічними 

засобами (кардіостимуляторами, стент-

системами) та витратними матеріалами при 

наданні невідкладної спеціалізованої 

медичної допомоги ургентним хворим 

відповідно до Уніфікованого клінічного 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ВРЦСП» 

2018-2020 роки Забезпечення технічними засобами 

(кардіостимуляторами,  стент-

системами) та витратними матеріалами 

при наданні невідкладної 

спеціалізованої медичної допомоги 

ургентним хворим та пільговим 
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протоколу медичної допомоги, який 

затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 15.06.2016 року № 597 

та особам з інвалідністю (згідно висновків 

МСЕК), які є жителями населених пунктів, 

що входять до складу Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, 

відповідно до їх індивідуальних програм 

реабілітації, передбачених Порядком 

забезпечення інвалідів і дітей–інвалідів 

технічними та іншими засобами, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.12.2009  №1301 (зі змінами), в 

разі незабезпечення зазначених заходів за 

рахунок коштів державного бюджету. 

категоріям населення по життєвим 

показам. 

2.3. Безкоштовне проведення антирабічних 

щеплень ургентних пацієнтів (профілактика 

захворювань людей на сказ) відповідно до 

наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 15.04.2004 року №205 (зі змінами) 

та безкоштовне проведення екстреної 

профілактики шляхом вакцинації для 

попередження виникнення правця у випадку 

травм ургентним пацієнтам відповідно до 

Інструкції зі специфічної профілактики 

правця, затвердженої наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 05.08.1999 року 

№198, в разі незабезпечення зазначених 

заходів за рахунок коштів державного 

бюджету. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ВМКЛ 

ШМД» 

2018 рік Попередження захворюваності  на сказ 

та правець. 
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2.4. Безкоштовне та пільгове забезпечення дітей, 

які є жителями, населених пунктів, що входять 

до складу Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, хворих на цукровий 

діабет, препаратами інсуліну за рецептами 

лікарів, в разі їх незабезпечення за рахунок 

коштів державного бюджету, відповідно до 

Порядку відшкодування вартості препаратів 

інсуліну, який затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 

року №239 (зі змінами), постанови Кабінету 

Міністрів 

України від 05.03.2014 року №73 (зі змінами); 

наказів Міністерства охорони  

здоров’я України від 23.12.2015 року №890 (зі 

змінами) та наказу Міністерства охорони 

здоров’я України про затвердження реєстру 

референтних цін (цін відшкодування) на 

препарати інсуліну, який є чинним на момент 

відпуску препаратів інсуліну. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«ВМКЛ «ЦМтаД» 

 

2018-2019 роки Забезпечення населення додатковими 

соціальними гарантіями. 

2.5. Безкоштовне забезпечення дітей, які є 

жителями населених пунктів, що входять до 

складу Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, хворих на цукровий 

діабет витратними матеріалами та виробами 

медичного призначення (тест-смужки, 

шприци інсулінові, ланцети засоби для 

інсулінових помп тощо) (муніципальна пільга). 

Департамент 

охорони здоров’я, 

КНП «ВМКЛ 

«ЦМтаД» 

2018-2020 роки Забезпечення витратними матеріалами 

та виробами медичного призначення 

дітей хворих на цукровий діабет. 

2.6. Безкоштовне надання послуг 

зубопротезування за рахунок коштів  

бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, пільговим категоріям 

населення, які мають на це право відповідно 

до Законів України: 

-  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-

ХІІ (зі змінами); 

Департамент 

охорони здоров’я, 

МКП «МСЦ» 

2018-2020 роки Забезпечення населення соціальними 

гарантіями. 
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-  «Про донорство крові та її компонентів» 

від 23.06.1995 №239/95-ВР (зі змінами); 

-   «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні» від 16.12.1993 

№3721-ХІІ (зі змінами); 

- «Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист» від 24.03.1998 №203/98-

ВР (зі змінами); 

- «Про основи соціальної захищеності осіб 

з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 N875-

XII (зі змінами); 

-  «Про жертви нацистських 

переслідувань» від 23.03.2000 №1584-III (зі 

змінами),  

в разі незабезпечення зазначених заходів за 

рахунок коштів державного бюджету. 

2.7. Забезпечення надання медичних послуг з 

рентгенівської  комп'ютерної томографії  

ургентним хворим при: 

- підозрі на гостре порушення мозкового 

кровообігу; 

- травмі для виключення 

внутрішньочерепного крововиливу, 

 за договорами, укладеними між 

комунальними некомерційними 

підприємствами - закладами охорони 

здоровʼя, які надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу населенню, 

та підприємствами - надавачами таких послуг, 

в разі відсутності необхідного обладнання для 

обстеження ургентних хворих та 

незабезпечення зазначених заходів за рахунок 

коштів державного бюджету. 

Департамент 

охорони здоров`я, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню,  

КП «МЛДЦ» 

2018 рік Проведення вчасної та якісної 

діагностики захворювань у пацієнтів в 

ургентних випадках. 
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2.8. Безкоштовне забезпечення лікарськими 

засобами, виробами медичного призначення,  

хворих, які знаходяться на стаціонарному 

лікуванні, в міських закладах охорони 

здоров’я вторинного рівня, відповідно до 

Уніфікованих клінічних протоколів медичної 

допомоги, в разі незабезпечення або 

недостатнього забезпечення за рахунок 

коштів державного бюджету. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню 

2018-2019 роки  

 

Забезпечення населення додатковими 

соціальними гарантіями. 

2.9. Забезпечення витратними матеріалами 

медичного обладнання для надання медичних 

послуг хворим, які знаходяться на 

стаціонарному лікуванні в закладах охорони 

здоров’я вторинного рівня, в разі 

незабезпечення або недостатнього 

забезпечення  за рахунок коштів держаного 

бюджету.  

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню 

2019-2020 роки Забезпечення функціонування 

медичного обладнання для надання 

хворим, які знаходяться на 

стаціонарному лікуванні, якісної 

вторинної спеціалізованої медичної 

допомоги. 

2.10. Придбання хімічних реактивів, реагентів 

тощо з метою підготовки закладів  охорони 

здоров’я вторинного рівня для заключення 

угод з НСЗУ в рамках Урядової програми 

«Безкоштовна діагностика». 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню  

 2020 рік 

   

Укладання договорів комунальними 

некомерційними підприємствами, які 

надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу населенню, з НСЗУ 

про медичне обслуговування 

населення в рамках Урядової програми 

«Безкоштовна діагностика» в частині 

проведення лабораторних досліджень. 

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 

3.1. Проведення поточних ремонтів приміщень 

закладів охорони здоров’я - комунальних 

некомерційних підприємств, які надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

2018-2019 роки Забезпечення дотримання санітарно-

гігієнічних норм приміщень. 
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підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню  

3.2. Оплата за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади видатків на лікувальне харчування 

хворих у закладах охорони здоров’я - 

комунальних некомерційних підприємствах, 

які надають вторинну спеціалізовану медичну 

допомогу населенню відповідно до Порядку 

організації системи лікувального харчування 

та норм харчування на одного хворого на 

день, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 29.10.2013 року 

№931, в разі незабезпечення зазначених 

заходів за рахунок коштів державного 

бюджету. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню 

2018-2019 роки Удосконалення організації 

лікувального харчування в 

комунальних закладах охорони 

здоров’я.  

3.3. Придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

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  

2018-2020 роки Оснащення медичних закладів 

сучасним обладнанням,  в т.ч. 

медичним, меблями, комп’ютерною 

технікою тощо. 

3.4. Проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) 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 

2018-2019 роки Поліпшення стану приміщень, 

будівель. 
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медичну допомогу 

населенню 

3.5. Проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації, 

обробка дерев'яних конструкцій 

протипожежною емульсією, в закладах 

охорони здоров’я - комунальних 

некомерційних підприємствах, які надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню 

2018-2019 роки Поліпшення стану інженерних мереж, 

будівельних конструкцій, будівель.  

3.6. Проведення поточних ремонтів обладнання 

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  

2018-2019 роки Забезпечення гарантованого робочого 

стану обладнання. 

3.7. Придбання запасних частин для медичного 

обладнання  закладів охорони здоров’я. 

Департамент 

охорони здоров’я, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню  

2019 рік  

 

Забезпечення гарантованого робочого 

стану обладнання 

4. Безкоштовне забезпечення витратними 

матеріалами (в т.ч. кардіовиробами) при 

наданні вторинної спеціалізованої медичної 

допомоги хворим Вінницької області в КНП 

«Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево- 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«ВРЦСП» 

2019 рік Забезпечення витратними матеріалами 

(кардіовиробами) при наданні 

вторинної спеціалізованої медичної 

допомоги хворим по життєвим 

показам.  
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судинної патології» (співфінансування 

заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту 

«Поліпшення охорони здоров’я на службі у 

людей») відповідно до Уніфікованих 

клінічних протоколів медичної допомоги. 

 

  

 

 

 

 

 

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

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  
 

 

 


