
 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 23.12.2022 № 1370        28 сесія 8 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 24.12.2021 № 758 (зі змінами) 

 

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства заходів 

програми «Здоров'я вінниичан на 2022-2024 роки», керуючись 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 до Додатку до рішення міської ради від 24.12.2021 №758 

«Про хід виконання міської програми «Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки» та 

затвердження  програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки» (зі змінами), а 

саме: 

1.1. у розділі 1 «ПАСПОРТ програми «Здоров’я вінничан на 2022-2024 

роки»: 

1.1.1. у пункті 10 цифри «1 138 623 800» замінити цифрами                     

«1 153 711 600»; 

1.1.2. у підпункті 10.1 пункту 10 цифри «1 131 123 800» замінити 

цифрами «1 146 211 600»;  

1.2.  у розділі 7 «Напрями діяльності та заходи /проєкти програми «Здоров’я 

вінничан на 2022-2024 роки»: 

1.2.1. у пунктах 7.2 та підпунктах 7.2.15, 7.2.16; у пункті 7.3 та підпункті 

7.10; у пункті 7.4 та підпунктах 7.4.1, 7.4.2 викласти в новій редакції орієнтовні 

обсяги фінансування; 

1.2.2. доповнити пунктом 7.8. та підпунктом 7.8.1  

згідно з Додатком до даного рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров‘я та соціального захисту населення    

(В.Мацера). 

              

Міський голова                                                                       Сергій МОРГУНОВ
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Додаток  

                                                                                                                                                              до рішення міської ради  

                                                                           від 23.12.2022 № 1370 

 

7. Напрями діяльності та заходи /проєкти програми 
«Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки» 

 

№ 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів/ 

проектів програми 

Термін 

виконання 

заходу/ 

проекту, з 

розбивкою 

по роках 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування 

Всього, 

тис. грн 

За роками виконання, тис. 

грн. Очікувані 

результати 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7.2. Забезпечення 

функціонування 

та розвиток і 

підтримка 

комунальних 

некомерційних 

підприємств та 

комунальних 

підприємств 

охорони здоров’я 

   кошти 

бюджету 

ВМТГ 

652544,2 234179,1 206736,6 211628,5  

7.2.15  Придбання: 

- медикаментів; 

- виробів 

медичного 

призначення; 

- витратних 

медичних 

матеріалів 

для комунальних 

некомерційних 

2022-2024 

роки 

 

департамент  

охорони 

здоров’я  

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

охорони 

здоров'я 

 

кошти 

бюджету 

ВМТГ 

20 500,0 17 500,0 3000,0  Забезпечення 

надання 

якісної 

медичної 

допомоги 

пацієнтам  
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підприємств охорони 

здоров’я ВМТГ 

7.2.16  Придбання паливно 

– мастильних 

матеріалів для 

комунальних 

некомерційних 

підприємств охорони 

здоров’я ВМТГ 

2022-2024 

роки 

 

департамент  

охорони 

здоров’я  

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

охорони 

здоров'я 

 

кошти 

бюджету 

ВМТГ 

7 000,0 5 000,0 2000,0  Забезпечення 

надання 

якісної 

медичної 

допомоги 

пацієнтам 

7.3. Забезпечення 

окремих 

категорій 

населення 

Вінницької 

міської ТГ 

лікарськими 

засобами, 

лікувальним 

харчуванням, 

виробами 

медичного 

призначення, 

технічними 

засобами 

реабілітації 

    Всього, в 

т.ч.: 

 

кошти 

бюджету 

ВМТГ, 

  

кошти  

обласного 

бюджету 

128370,2 

 

120870,2 

 

 

7500,0 

 

40032,2 

 

37532,2 

 

 

2500,0 

43112,5 

 

40612,5 

 

 

2500,0 

45225,5 

 

42725,5 

 

 

2500,0 

 

7.3.10  Передача субвенції з 

бюджету Вінницької 

міської  ТГ до 

обласного бюджету 

Вінницької області 

для вирішення 

окремих питань,  

2022-2024 

роки 

 

Департамент  

охорони 

здоров’я 

міської ради 

 

кошти 

бюджету 

ВМТГ 

5 000,0 1500,0 2000,0 1500,0 Забезпечення 

хворих 

необхідними  

лікарськими 

засобами 
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пов’язаних з 

наданням медичної 

допомоги жителям 

громади за рішенням 

міської ради 

7.4. Протидія 

поширенню 

захворюваності 

на гостру 

респіраторну 

хворобу COVID-

19, спричинену 

коронавірусом 

SARS-CoV-2 на 

території 

Вінницької 

міської ТГ 

   кошти 

бюджету 

ВМТГ 

135 892,

3 

 

130 592,

3 

5 300,0   

7.4.1  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, 

2022 рік Департамент  

охорони 

здоров’я  

міської ради, 

комунальні  

некомерційні  

підприємства 

Вінницької 

міської ТГ, які  

надають 

вторинну  

(спеціалізован

у)  

медичну 

допомогу  

населенню 

 

кошти 

бюджету 

ВМТГ 

46886,8 42886,8 4000,0  Запобігання 

виникненню 

та  

поширенню 

епідемій та 

пандемій  

коронавірусн

ої хвороби 

COVID – 19, 

їх локалізація 

та ліквідація 

спалахів 
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хворим на COVID-

19;  

- дезінфекційними 

засобами і 

антисептиками;  

- медичним та 

лабораторним 

обладнанням;  

- засобами 

індивідуального 

захисту;  

- медичними 

виробами;  

- розхідними 

матеріалами, 

необоротними 

активами, іншими 

необоротними 

матеріальними 

активами (в тому 

числі малоцінними 

необоротними 

матеріальними 

активами, 

швидкозношуваними 

предметами, м’яким 

інвентарем тощо) 

7.4.2  Ремонт медичного 

обладнання, 

облаштування 

кисневих точок, 

забезпечення 

подачею кисню 

закладів охорони 

здоров’я, що 

надають медичну 

2022 рік Департамент  

охорони 

здоров’я  

міської ради, 

комунальні  

некомерційні  

підприємства, 

які  

кошти 

бюджету 

ВМТГ 

2600,0 1300,0 1300,0  Запобігання 

виникненню 

та  

поширенню 

епідемій та 

пандемій  

коронавірусн

ої хвороби 

COVID – 19, 
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допомогу пацієнтам 

в умовах пандемії 

коронавірусної 

хвороби COVID-19 

 

надають 

вторинну  

(спеціалізован

у)  

медичну 

допомогу  

населенню 

їх локалізація 

та ліквідація 

спалахів 

 

7.8. Протидія 

поширенню 

захворюваності 

на ГРВІ, грип 

та їх 

ускладнень на 

території 

Вінницької 

міської ТГ 

   кошти 

бюджету 

ВМТГ 

4287,8  2143,9 2143,9  

7.8.1  Забезпечення 

жителів ВМТГ, 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

які перебувають на 

обліку в 

Департаменті 

соціальної політики 

міської ради, як 

внутрішньо 

переміщені особи: 

- дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей з 

інвалідністю (згідно 

висновків обласної 

ЛКК) 

безкоштовними 

вакцинами проти 

2023-2024 

роки 

Департамент 

охорони 

здоров’я, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри 

первинної 

медико – 

санітарної 

допомоги 

№№1,2,3,4,5 

м. Вінниці, 

аптечні 

заклади 

(підприємства

)міста, які 

приймають 

участь в 

реалізації 

кошти 

бюджету 

ВМТГ 

4287,8  2143,9 2143,9 Вчасне та 

якісне 

надання 

медичної 

допомоги 

населенню, 

зниження 

рівня 

захворюванос

ті на ГРВІ, 

грип та їх 

ускладнень 
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грипу за рецептами 

лікарів; 

- дітей та дорослого 

населення вакцинами 

проти грипу за 

пільговою 50- 

відсотковою ціною  

для проведення 

щеплень відповідно 

до Порядку 

організації та 

проведення 

санітарно – 

протиепідемічних 

заходів, 

спрямованих на 

запобігання 

виникненню і 

поширенню ГРВІ та 

грипу, який 

затверджено наказом 

Міністерства 

охорони здоров’я 

України від 

06.11.2015 року 

№732, з урахуванням 

бажання та 

протипоказів до 

щеплення. 

Створення запасу 

противірусних (в 

т.ч. озельтамівіру), 

симптоматичних 

(жарознижувальних 

тощо) та 

антибактеріальних 

заходів 

протидії 

поширенню 

захворюванос

ті на ГРВІ, 

грип та його 

ускладнень на 

території 

Вінницької 

міської ТГ 
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препаратів для 

лікування хворих на 

ГРВІ та грип за 

медичними 

показами; придбання 

тест – систем для 

проведення експрес – 

діагностики 

захворювання на 

ГРВІ та грип за 

медичними показами 

             

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Сергій МОРГУНОВ 
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Департамент охорони здоров’я міської ради 

Корчевна Ольга Іванівна 

Начальник планово-економічного відділу 
 

 

 


