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Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Здорове населення – це також передумова сталого 
розвитку й економічного зростання. Зміцнення та збереження здоров’я 
населення, організація і забезпечення якісного і доступного медичного 
обслуговування вінничан залишається одним зі стратегічних питань розвитку 
міста. 

За період функціонування програми «Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки» 
в галузі охорони здоров’я міста вирішено низку завдань, спрямованих на 
задоволення потреб населення в охороні здоров’я, підвищення якості медичної 
допомоги та доступності медичних послуг, створення умов та стимулів для 
формування здорового способу життя.  

Завдяки передбаченим програмою асигнуванням вдалось певним чином 
покращити матеріально-технічне, організаційне, кадрове та медикаментозне 
забезпечення комунальних закладів охорони здоров’я міста та в умовах пандемії 
СОVID-19 забезпечити їх належне функціонування.   

Поряд із цим залишається низка питань, які потребують доопрацювання та 
вирішення. 

Потреби мешканців міста у наданні медичних послуг задовольняють 16 
закладів охорони здоров’я, 14 з яких за організаційно-правовою структурою є 
комунальними некомерційними підприємствами: 5 центрів первинної медико-
санітарної допомоги, 5 клінічних лікарень, 2 пологових будинки, міська 
стоматологічна поліклініка, Вінницький регіональний кардіологічний центр 
серцево-судинної патології, та 2 – є комунальними підприємствами: медичний 
стоматологічний центр, міський лікувально-діагностичний центр. 

Усіма комунальними некомерційними підприємствами м. Вінниці з 
Національною службою здоров’я України укладені договори за 18 видами 



пакетів медичних послуг по програмі медичних гарантій на 2021 рік, у т. ч. на 
надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. 

У складі 5 центрів ПМСД функціонує 35 амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини, в т. ч. 20 – відокремлених, де працюють 256 лікарів. 

 В усіх закладах первинної медичної допомоги міста створені належні умови 
та проводиться підписання декларацій між лікарями та пацієнтами через 
електронну систему охорони здоров’я з урахуванням права пацієнта на вільний 
вибір лікаря. Станом на 31.10.2021 року лікарями первинної ланки укладено 349 
423 декларації, що становить 90% наявного населення Вінницької МТГ. 

Бюджет галузі охорони здоров’я Вінницької міської ТГ на 2021 рік станом 
на 01.11.2021 року становить 305,2 млн грн, у 2020 році – 385,6 млн грн.  

Для закладів первинного рівня медичної допомоги передбачено 
30,8 млн грн, з яких 5,4 млн грн направлено за рахунок коштів бюджету 
Вінницької міської  територіальної громади (далі – Вінницької міської ТГ) на 
капітальні видатки. Для закладів вторинного рівня передбачено 274,4 млн грн, з 
них – 114,7 млн грн на капітальні видатки. 

Протягом 2021 року напруженою та неоднозначною залишалась ситуація із 
забезпеченням пільгових категорій населення міста лікарськими засобами, 
витратними матеріалами в рамках виконання медичних програм 
загальнодержавного значення.  

В підтримку державних програм за рахунок коштів бюджету Вінницької 
міської ТГ передбачено: 

- на лікування хворих після трансплантації нирки, печінки, серця – 
1 734,500тис. грн; 

- на лікування хворих на фенілкетонурію дітей – 1 500,000 тис. грн; 
- на дитяче харчування – 200,912 тис. грн;  
- на забезпечення лікарськими засобами при орфанних захворюваннях – 

328,300 тис.грн. 
За 10 місяців 2021 року поточні видатки профінансовані в сумі  

163971,009 тис. грн. Окремі з них: 
- для забезпечення лікувальним харчуванням, хворих на фенілкетонурію – 

1 180,357 тис. грн; 
- для забезпечення хворих після трансплантації нирки, печінки, серця 

імуносупресорами – 1 182,601 тис.грн; 
- безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших 

двох років життя із малозабезпечених сімей – 148,443 тис. грн; 
- безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит 

необхідними лікарськими засобами - 285,359 тис. грн; 
- цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 

17 595,895 тис. грн та ін. 
З метою безкоштовного забезпечення дітей хворих на цукровий діабет 

витратними матеріалами та виробами медичного призначення (тест-смужками, 
інсуліновими шприцами, ланцетами, засобами для інсулінових помп) в бюджеті 
Вінницької міської ТГ передбачено 4 000,000 тис. грн. Станом на 01.11.2021 року 
профінансовано – 3 307,607 тис. грн. 



На забезпечення пацієнтів технічними засобами реабілітації (памперсами, 
сечо-, калоприймачами) передбачено в бюджеті Вінницької міської ТГ 
3 746,500тис. грн. Станом на 01.11.2021 року видатки профінансовано в сумі 
2 758,980 тис. грн. Це дало змогу забезпечити 600 пацієнтів, тим самим 
покращити якість їх життя. 

За рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ 18 пацієнтам з 
порушенням ритму імплантовано кардіостимулятори на суму – 552,780 тис. грн. 

Протягом звітного періоду 2021 року слуховими протезами забезпечено 18 
пацієнтів, на що використано – 118,760 тис. грн.  

На безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 
відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 р. №1303 станом на 01.11.2021 року 
в бюджеті Вінницької міської ТГ передбачено 5 000,000 тис. грн. Станом на 
01.11.2021 року аптечним закладам відшкодовано згідно реєстрів про відпущені 
рецепти – 4 116,014 тис. грн. Як результат, 3 394 пацієнти пільгових категорій 
отримали необхідні лікарські засоби. 

В міському центрі мікрохірургії ока КНП «Вінницька міська клінічна 
лікарня №3» запроваджено та проводиться безкоштовне забезпечення пільгових 
категорій громадян штучними кришталиками. Станом на 01.11.2021 року 
запротезовано 9 хворих, на що витрачено – 29,233 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 4 011 ветеранів війни, з них – 1 221 учасників АТО. На 
медикаментозне забезпечення ветеранів війни у разі амбулаторного лікування 
витрачено 265,0  тис. грн. У разі стаціонарного лікування протягом 9 місяців 
поточного року витрачено на медикаменти – 157,863 тис. грн (76,56 грн на 1 
ліжко/день), на харчування – 92,950 тис. грн (45,08 грн на 1 ліжко/день). 

Станом на 01.11.2021 року з бюджету Вінницької міської ТГ на 
забезпечення  безкоштовного зубопротезування для 362 жителів міста витрачено 
1 598,446 тис. грн.; в тому числі для ветеранів війни  - 35 жителів на суму 160,6 
тис.грн.  

Враховуючи стан поширення на території Вінницької міської  
територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до заходів програми «Здоров’я вінничан на 2017-
2021 роки» внесено зміни в частині забезпечення закладів охорони здоров’я для 
надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-
nCoV, та станом на 01.11.2021р. в бюджеті Вінницької міської ТГ на виконання 
вищезазначених заходів передбачено видатки в сумі 122 045,857 тис. грн  

Для закладів первинного рівня медичної допомоги – 4 226,800 тис. грн, а 
саме: 

 на засоби індивідуального захисту, антисептичні та дезінфікуючі засоби 
–   4 226,800 тис. грн. 

Для закладів вторинного рівня – 117 819,057 тис. грн, а саме: 
 на муніципальну надбавку до заробітної плати медичному персоналу –  

62 202,317 тис. грн; 



 на засоби індивідуального захисту, лікарські засоби, антисептичні та   
дезінфікуючі засоби – 41 427,200тис.грн; 

 на забезпечення подачею кисню 1 289,713тис.грн; 
 на придбання медичного обладнання (апарати ШВЛ, монітори пацієнта, 

інфузомати, шприцеві насоси, портативні апарати УЗД, пульксосиметри, 
центрифуги лабораторні, рентгенівські діагностичні переносні апарати,  
тощо) – 8 970,000 тис. грн. 

 на реконструкцію системи киснепостачання – 3 929,827 тис.грн.. 
В рамках плану заходів по запобіганню поширення коронавірусної хвороби 

з метою удосконалення структури і функцій медичних закладів міста в умовах 
пандемії COVID-19 станом на 01.11.2021 року у Вінниці розгорнуті ліжка для 
надання медичної допомоги хворим з COVID-19:  

 у КНП «ВМКЛ №1» - 220 ліжок;  
 у КНП «ВМКЛ №3» - 140 ліжок; 
 У КНП «ВКБЛ» ВМР - 220 ліжок.  
Станом на 01.11.2021 року подачею кисню облаштовано 100% ліжок, 

передбачених для лікування хворих на COVID-19. 
Аналіз динаміки основних показників здоров’я протягом останніх років в 

місті відмічає сталу тенденцію до зменшення народжуваності та відносно 
сталого показника загальної смертності населення. 

Показник народжуваності по місту становить 5,0 на 1 тис. населення, при 
обласному показнику 5,3 ‰.  

Показник смертності за 9 місяців поточного року 8,4 на 1 тис. населення 
(8,0‰ за відповідний період минулого року). Смертність по області - 13,0‰.  

Природний приріст населення як по місту, так і по області, від’ємний, проте 
темп його зменшення значно повільніший -3,4‰, по області – -7,7‰. 

На базі КНП «ВМКЛ «ЦМтаД» продовжує свою роботу відділення 
інтенсивної терапії і виходжування недоношених дітей (перинатальний центр). 
У відділенні інтенсивної терапії виходжуються 130 дітей з різним ступенем 
недоношеності. Станом на 01.11.2021 року у відділенні інтенсивної терапії 
проліковано 107 дітей. Щороку в КНП «ВМКЛ «ЦМтаД» народжують 1000-1500 
вагітних з міста Вінниці та Вінницької області, з них передчасних пологів – 6-
7%.  

Показник перинатальної смертності по місту становить 4,9 на 1 тис. 
народжених, обласний показник - 10,2‰. На 01.10.2021р. смертність немовлят 
складає 3,9 на 1 тис. народжених живими (обласний показник - 5,6‰). 

Завдяки роботі пологодопоміжних закладів міста, покращенню їх 
матеріально-технічного оснащення, впровадженню сучасних методів лікування 
та застосування сучасних кровоспинних засобів станом на 01.11.2021 року  не 
зафіксовано жодного випадку екстирпації матки, як методу зупинки кровотечі.  

Протягом поточного року відмічається зменшення смертності від цукрового 
діабету, травм та нещасних випадків, отруєнь. В структурі смертності основними 
причинами є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, а також у 
зв’язку з пандемією COVID-19 вперше за останні роки ІІ місце в структурі 
смертності посіли органи дихання. 



Покращенню виявлення та зниженню показників інвалідності та смертності 
від захворювань серцево-судинної системи, бронхіальної астми, цукрового 
діабету та ревматичних хвороб сприяє реалізація Урядової програми «Доступні 
ліки» та програми по забезпеченню пацієнтів препаратами інсуліну. Так, має 
місце зменшення на 42% показника смертей від інсульту в працездатному віці. 
Смертність від ішемічної хвороби серця в працездатному віці залишилась 
сталою - 1,5 на 10 тис. дорослого населення, від цереброваскулярних хвороб в 
даній віковій категорії осіб зменшилась на 20%, в т. ч. від ЦВХ з артеріальною 
гіпертензією – на 25%. В цілому по м. Вінниці відмічається зниження в 5 разів 
рівня показника смертності від цукрового діабету з 0,2 до 0,04 на 10 тис. 
дорослого населення, і також показник зменшився у працездатному віці – не 
виявлено жодного випадку. 

Зменшенню кількості ускладнень серцево – судинних захворювань, зокрема 
таких як інфаркт міокарда, безпосередньо сприяє діяльність комунального 
некомерційного підприємства «Вінницький регіональний клінічний лікувально-
діагностичний центр серцево-судинної патології». Фахівцями закладу станом на 
1.10.21 р. проведено: 1288 коронарографій, в т. ч. 538 досліджень при гострому 
коронарному синдромі, 631 стентування коронарних артерій, з них – 443 при 
гострому інфаркті міокарда. Це дало можливість продовжити тривалість життя 
пацієнтів та стабілізувати показники смертності населення від гострого інфаркту 
міокарду, зокрема у працездатному віці.  

Протягом 2021 року продовжувалась співпраця КНП «Вінницький 
регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 
патології» з фахівцями ДУ «НІССХ» ім. М.М. Амосова. Станом на 01.10.2021 
року проведено 144 оперативних втручання на відкритому серці (68 – 
аортокоронарних та мамарнокоронарних шунтувань, 75 операцій на клапанах 
серця). 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності галузі охорони здоров’я є 
реалізація спільного з Міжнародним Банком реконструкції та розвитку 
субпроєкту «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. 

В рамках угоди про Позику між Україною та  Міжнародним Банком 
реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 р №8475-UA, між Міністерством 
охорони здоров’я України, Вінницькою ОДА та Вінницькою міською радою 
підписано Субсидіарну  угоду про реалізацію субпроєкту «Складова розвитку 
системи охорони здоров’я Вінницької області». Вінницька міська рада взяла на 
себе зобов’язання в частині будівництва медичного регіонального 
кардіологічного центру. 

У 2021 році на виконання будівельних робіт спрямовано: 
 кошти бюджету ВМТГ -  1 954,585тис. грн.; 
   кошти субвенції з державного бюджету – 230 072,176 тис. грн. 

На закупівлю медичного обладнання (на умовах співфінансування) для 
Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичний центру 



серцево-судинної патології в бюджеті Вінницької міської територіальної 
громади на 2021 рік, який затверджений рішенням міської ради від 24.12.2020 
року №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік», 
передбачені видатки в розмірі 50,0 млн. грн. 

За результатами проведеної закупівлі укладений договір між КНП 
«Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-
судинної патології» та ТОВ «ДМ - ПРОЄКТ» на постачання устаткування по 
лікувальним газам, на загальну суму 36 943,783 тис. грн. Постачання обладнання 
планується у грудні 2021 року. 

На завершальному етапі роботи з добудови головного корпусу 
комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня 
швидкої медичної допомоги». За 9 місяців 2021 року на виконання будівельних 
робіт спрямовано 33 176,653 тис. грн, з них: 

 кошти ДФРР – 1 000,000 тис. грн; 
 кошти бюджету ВМТГ – 32 176,653 тис. грн.  

За рахунок коштів бюджету ВМТГ станом на 01.11.2021р. передбачені 
видатки на придбання медичного обладнання, меблів медичних та технологічних 
на загальну суму 29 629,765 тис. грн. 

Впродовж 2021 року закладами охорони здоров’я розширювався перелік 
надання платних медичних послуг. Зокрема, міський лікувально-діагностичний 
центр запровадив нові види ПЛР-діагностики, яка дає можливість швидко і точно 
виявити будь-які ДНК і РНК, навіть коли безсилі інші методи.  

В КП «Міський стоматологічний центр» розширено спектр послуг із 
терапевтичної стоматології - пародонтології, а саме лікування захворювань 
пародонту, які можуть виникнути після проведення імплантації; хірургічної 
соматології - надання послуг по мікропластичній хірургії; ортопедичної 
стоматології - виготовлення безметалевих незнімних конструкцій на каркасах з 
цирконія . 

В КНП «ВМКПБ №1», КНП «ВМКПБ №2», КНП «ВМКЛ №3» впроваджено 
ІФА-діагностику коронавірусної інфекції.  

В КНП «ВМКЛ №1» розпочали надавати платні послуги з проведення 
медичних оглядів для отримання довідки (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи, 
медичні огляди кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, та медичні 
огляди працівників певних категорій.  

Поряд з позитивними зрушеннями у галузі охорони здоров’я є і ряд 
проблемних питань: 

− високий рівень захворюваності населення на інфекційні хвороби, 
насамперед соціально небезпечні, такі як туберкульоз, ВІЛ/ СНІД; 

− економічно необгрунтовані тарифи на медичні послуги за 
програмою медичних гарантій, що унеможливлює акумулювати кошти на 
розвиток КНП і диференціацію оплати праці медичних працівників; 

− переважно застаріла матеріально-технічна база та недостатня 
забезпеченість лікувально-діагностичним обладнанням закладів охорони 
здоровʼя, що значно знижує конкурентну спроможність муніципальних 
закладів охорони здоров’я на ринку надавачів медичних послуг; 



− значна кількість задекларованих державою пільг, послуг, виробів 
медичного призначення, медикаментів, які нею не забезпечуються та 
перекладаються на відповідальність територіальних громад; 

− необхідність підвищення якісного складу кадрів працівників 
лікувальних закладів; 

− низький рівень суспільного усвідомлення відповідальності за власне 
здоров’я.  

Відповідно міська програма «Здоров’я вінничан на 2022 – 2024 роки» (далі 
- Програма) розроблена як логічне продовження міської комплексної програми 
«Здоров’я вінничан на 2017 – 2021 роки». 
 

Враховуючи вищезазначене та керуючись пунктом 22 статті 26, 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 здоров'я міської ради про 

хід виконання міської програми "Здоров'я вінничан на 2017-2021 роки" у 2021 
році взяти до відома.  

2. Затвердити програму «Здоров'я вінничан на 2022 - 2024 роки» згідно 
додатку до даного рішення.  

3. Департаменту охорони здоров’я міської ради спільно з департаментом 
фінансів міської ради при формуванні проєкту бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на відповідний рік передбачати видатки на реалізацію 
заходів, передбачених даною Програмою. 

4. Керівникам закладів охорони здоров'я підвищити особисту 
відповідальність за станом наданням якісної медичної допомоги населенню 
шляхом запровадження сучасних клінічних настанов, медичних стандартів, 
клінічних протоколів та цільового використання бюджетних коштів.  

5. Визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2022 року рішення міської 
ради від 23.12.2016 року № 533 «Про хід виконання міської програми «Здоров’я 
вінничан на 2013-2016 роки» та затвердження міської програми «Здоров'я 
вінничан на 2017-2021 роки» (зі змінами).  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Мацера В.В.). 
 
 
 
 
 
Міський голлова                     С.Моргунов 

 



Додаток 
до рішення міської ради 
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ПРОГРАМА 
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м. Вінниця 



1. ПАСПОРТ програми 

«Здоров’я вінничан на 2022 – 2024 роки» 

 

1 Дата, номер і назва розпорядчого документу 
про розроблення програми - 

2 Ініціатор розроблення Програми Департамент охорони здоров’я 
Вінницької міської ради 

3 Розробник Програми Департамент охорони здоров’я 
Вінницької міської ради 

4 Співрозробники Програми 

Комунальні некомерційні 
підприємства та комунальні 
підприємства охорони здоров’я 
Вінницької міської територіальної 
громади 

5 Відповідальний виконавець Програми Департамент охорони здоров’я 
Вінницької міської ради 

6 Організації – співвиконавці Програми 

Комунальні некомерційні 
підприємства та комунальні 
підприємства охорони здоров’я 
Вінницької міської територіальної 
громади, виконавчі органи 
Вінницької міської ради 

7 Мета Програми 

Досягнення максимально 
можливого рівня здоров’я для всіх 
жителів Вінницької міської ТГ 
незалежно від віку, статі, 
соціального статусу, профілактика 
захворювань, формування 
відповідального ставлення 
населення до власного здоров’я та 
оточуючих 

8 Терміни реалізації Програми 2022 - 2024 роки 



9 Зв’язок зі Стратегією 3.0 та з КІРМ 2030 та 
назва стратегічного проекту(ів), якщо такі є 

Стратегія 3.0 
Стратегічний пріоритет 2 
Інтегрована громада: якісні та 
доступні муніципальні послуги 
для всіх 
Ціль 2.1 Здорова громада 
2.1.1. Доступна та якісна медична 
допомога первинної і вторинної 
ланок; 
2.1.2. Налагодження взаємодії та 
співпраці із закладами обласного і 
державного підпорядкування, які 
надають медичні послуги на 
третинному рівні; 
2.1.4. Забезпечення медичних 
закладів кваліфікованим і 
клієнтоорієнтованим 
медперсоналом; 
2.1.5. Сприяння свідомому 
ставленню громадян до власного 
життя, здоров’я та фізичної 
активності. 
Стратегічний пріоритет 3 
Муніципальні інвестиції 
Ціль 3.1 Інвестиції в заклади 
муніципальної інфраструктури 
3.1.1. Оновлена інфраструктура 
медичної допомоги первинної та 
вторинної ланок 
Концепція інтегрованого 
розвитку м. Вінниця 2030: 
Візія 1. Комфортне, культурне та 
соціально відповідальне місто 

  Стратегічна ціль 3. Створення умов 
для збереження здоров’я містян. 
Галузь життєдіяльності міста 
«Охорона здоров’я, фізична 
культура і спорт» 

  Цілі: 
1.Формування відповідального 
ставлення жителів міста до 
власного життя та здоров’я. 
2.Збереження і зміцнення здоров’я 
вінничан. 

10 Загальний обсяг фінансування, необхідного 
для реалізації програми, всього, грн 1 088 601 300 

 в тому числі:  

10.1 - кошти бюджету Вінницької міської  
територіальної громади, грн 1 081 101 300 

10.2 - кошти обласного бюджету, грн 7 500 000 



10.3 - кошти інших джерел, не заборонених 
чиснним законодавством, грн - 

11 Очікувані результати виконання програми 

●       збереження та зміцнення                
здоров’я населення; 
●        підвищення якості та 
ефективності надання медичної 
допомоги; 
● скорочення поширеності 
інфекційних захворювань, в тому 
числі соціально значимих; 
● покращення демографічної 
ситуації в громаді: збільшити 
показники тривалості життя 
мешканців громади; 
●   створення конкурентного 
медичного середовища 

 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма. 

 
Важливим соціальним критерієм ступеня розвитку та благополуччя 

суспільства є здоров’я населення. Його стан впливає на процеси економічного, 
соціального і культурного розвитку країни та рівень національної безпеки. 
Головними загрозами у сфері охорони здоров’я на сьогодні є демографічна 
криза, зменшення тривалості життя, виникнення епідемій та пандемій, 
поширення соціально значущих неінфекційних захворювань, туберкульозу, ВІЛ-
інфекції/СНІДу. Поряд з цим, зберігається споживче ставлення населення до 
власного здоров’я, не формується відповідальність і мотивація щодо його 
збереження та зміцнення. 

Враховуючи, що профілактика є найбільш ефективним способом 
збереження здоров’я, головним напрямком надання медичної допомоги є 
пріоритет первинної медикосанітарної допомоги. 

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги – ключовий елемент для 
досягнення прийнятного рівня здоров’я для всіх людей. Профілактика є 
основним постулатом в організації надання медичної допомоги  населенню та 
найбільш стійкою стратегією в довгостроковій перспективі, що суттєво зменшує 
негативний вплив цілої низки соціально значущих та соціально небезпечних 
хвороб. 

Активне впровадження профілактичного напряму в охороні здоров’я, 
навчання навичкам здорового способу життя в дитячому та юнацькому віці, 
пропаганда здорового способу життя  в різних соціальних групах людей, зміна 
пасивного ставлення людини до свого здоров’я сприятиме вирішенню завдань зі 
збереження, зміцнення та відновлення здоров’я. 

Не менш важливим аспектом в галузі охорони здоров’я громади, крім 
вчасного виявлення факторів ризику та неінфекційних захворювань на ранніх 
стадіях, є створення можливостей придбання лікарських засобів, лікувального 
харчування, виробів медичного призначення. 



Значна кількість задекларованих державою пільг, послуг, виробів 
медичного призначення, медикаментів, нею не забезпечуються та 
перекладаються на відповідальність територіальних громад. 

На обліку в закладах охорони здоров’я громади перебувають пацієнти з 
рідкісними (орфанними) захворюваннями, які потребують постійного лікування 
із застосуванням дороговартісних лікарських засобів. 

Неоднозначною і напруженою залишається ситуація із забезпечення 
пільгових категорій населення – осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників 
бойових дій, учасників антитерористичної операції та інших найуразливіших 
соціально незахищених груп населення – лікарськими засобами, витратними 
матеріалами в рамках виконання медичних програм загальнодержавного 
значення. 

Надання медичної допомоги населенню Вінницької міської ТГ 
забезпечують 16 закладів охорони здоров’я. Усіма комунальними 
некомерційними підприємствами Вінницької міської ТГ з Національною 
службою здоров’я України укладені договори за 18 видами пакетів медичних 
послуг по програмі медичних гарантій на 2021 рік, у т. ч. на надання медичної 
допомоги пацієнтам з COVID-19. 

Однак, економічно необгрунтовані тарифи на медичні послуги за 
програмою медичних гарантій сприяють виникненню значного дефіциту 
фінансових ресурсів комунальних некомерційних підприємств (далі - КНП) і 
унеможливлюють акумуляцію коштів на розвиток КНП і диференціацію оплати 
праці медичних працівників. 

Разом з тим, переважно застаріла матеріально-технічна база та недостатня 
забезпеченість сучасним лікувально-діагностичним обладнанням закладів 
охорони здоровʼя значно знижує конкурентну спроможність муніципальних 
закладів охорони здоров’я на ринку надавачів медичних послуг. 

Висока вартість медичних послуг, неможливість прогнозування часу 
виникнення потреби в них та їх відстрочки, необхідність оплати в момент 
отримання послуги, що може призвести до відмови від послуги, становить 
загрозу зубожіння населення, зумовлює необхідність фінансового захисту та 
розподілу ризиків. 

Проблемним залишається питання фінансування постійно діючої військово-
лікарської комісії Вінницького об’єднаного міського територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та 
обстежень допризовників, призовників, військовослужбовців, резервістів, 
контрактників та кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних 
закладах та навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Міністерства 
оборони України. Оскільки Національною службою здоров’я України не 
передбачено фінансування таких комісій, її функціонування здійснюється за 
рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ. 

2.1 Аналіз інформації та статистичних даних. 

Потреби мешканців Вінницької міської територіальної громади у наданні 
медичних послуг задовольняють 16 закладів охорони здоров’я, 14 з яких за 
організаційно-правовою формою є комунальними некомерційними 



підприємствами (далі - КНП): 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 
5 міських клінічних лікарень, 2 пологових будинки, міська стоматологічна 
поліклініка, Вінницький регіональний клінічний центр серцево-судинної 
патології та 2 заклади охорони здоров’я – комунальні підприємства (далі - КП): 
медичний стоматологічний і міський лікувально-діагностичний центри. 

Усіма комунальними некомерційними підприємствами Вінницької міської 
ТГ укладені договори з Національною службою здоровʼя України за 18 видами 
пакетів медичних послуг за програмою медичних гарантій на 2021 рік, у т. ч. на 
надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. 

Первинну медико-санітарну допомогу у Вінницькій міській ТГ надають 5 
центрів ПМСД, у складі яких функціонує 35 амбулаторій загальної практики- 
сімейної медицини, в т. ч. 20 – відокремлених, де працюють 256 лікарів.  

В усіх закладах первинної медичної допомоги громади створені належні 
умови та проводиться підписання декларацій між лікарями та пацієнтами через 
електронну систему охорони здоров’я з урахуванням права пацієнта на вільний 
вибір лікаря. Станом на 31.10.2021 року лікарями первинної ланки укладено 
349423 декларації, що становить 90% населення Вінницької міської ТГ.  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 
2020 р. № 707-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 
територій територіальних громад Вінницької області» до складу Вінницької 
міської територіальної громади увійшли території Вінницько-Хутірської, 
Великокрушлинецької, Гавришівської, Деснянської, Малокрушлинецької, 
Писарівської та Стадницької громад. 

Проводиться робота по декларуванню лікарями центрів первинної медико-
санітарної допомоги Вінницької міської ТГ населення приєднаних територій.  На 
01.12.2021 року задекларовано 11683 особи.  

В межах єдиної електронної медичної картки пацієнта працюють 15 
муніципальних закладів охорони здоровʼя Вінницької міської ТГ. 

Актуальною проблемою в галузі охорони здоров’я громади було і 
залишається кадрове забезпечення медичними працівниками. 

Для надання медичної допомоги населенню громади станом на 01.10.2021 
року закладам охорони здоров’я затверджено штатну чисельність працівників в 
кількості 5448,75 посад (включно із штатами відділень на госпрозрахунку та 
спец. коштах), в т. ч. лікарів – 1531,25 посад, молодших спеціалістів з медичною 
освітою – 2160,25 посад, із них по ЦПМСД відповідно: 1279,75; 398,75 та 540  
посад. Значне зростання штатної чисельності працівників обумовлено 
приєднанням до Вінницької міської ТГ частини прилеглих до міста територій та 
переходом під юрисдикцію громади КНП «Вінницька клінічна багатопрофільна 
лікарня» Вінницької міської ради, а також декількох амбулаторій загальної 
практики-сімейної медицини з кабінетами віддаленого прийому.  

Протягом 5 років спостерігається тенденція до покращення забезпеченості 
лікарями, як на первинному, так і на вторинному рівнях надання медичної 
допомоги. Станом на 01.10.2021 року в розрахунку на населення забезпеченість 
лікарями склала 40,9 на 10 тис. при показнику 38,2 в 2016 році. Проте, має місце 
протилежна ситуація по середнім медичним працівникам. Так, за 9 міс. 2021 р. 



забезпеченість медичними сестрами становить 50,5 на 10 тис. нас., а у 2016 р. – 
60,8 на 10 000. 

У Вінницькій міській ТГ продовжує відмічатися стала тенденція щодо 
зменшення народжуваності та збільшення загальної смертності населення. Так, 
народжуваність по Вінницькій міській ТГ за 2020 р. становить 8,1 на 1 тис. 
населення (коливання показника протягом 5 років відбувалось в межах 8,1 - 
10,3). А показник смертності за минулий рік склав 11,7 на 1 тис. населення, і в 
свою чергу виявився максимальним за останні роки, так як значна частка смертей 
відбулась внаслідок інфікування вірусом SARS-CoV-2. Відповідно природне 
скорочення населення як по місту, так і по області, зберігає тенденцію до 
зростання (депопуляція) і становить -3,5‰ (по області - 9,0‰). 

Питання материнства та дитинства є пріоритетним та одним з 
найвідповідальніших розділів роботи галузі охорони здоров’я. Смертність 
немовлят та материнська смертність відносяться до державних показників і 
постійно знаходяться в центрі уваги департаменту охорони здоров’я.  

Станом на 01.01.2021 року смертність немовлят становила 3,4 на 1 тис. 
народжених, що має найнижче значення протягом останніх років (найвищим 
показник був у 2016 році – 5,6 на 1 тис. народжених). В структурі причин 
смертності дітей 1-го року життя переважають перинатальні стани, які щороку 
займають в середньому 70% серед усіх випадків смерті немовлят. 

У Вінницькій міській ТГ здійснює свою діяльність КНП «Вінницька міська 
клінічна лікарня «Центр матері та дитини» (далі - КНП «ВМКЛ «ЦМтаД»), де 
народжують 1000-1500 вагітних з міста Вінниці та Вінницької області, з них 
передчасних пологів – 6-7%. На базі КНП «ВМКЛ «ЦМтаД» успішно функціонує 
відділення інтенсивної терапії і виходжування недоношених дітей 
(перинатальний центр). У даному відділенні виходжуються в середньому 100 
дітей за рік з різним ступенем недоношеності. Станом на 01.11.2021 року у 
перинатальному центрі проліковано 107 дітей.  

Станом на 01.10.2021 року показник перинатальної смертності по місту 
складає 4,9 на 1 тис. народжених, у 2020 році він склав 5,9 на 1 тис. народжених 
(коливання показника за останніх 5 років від 3,3 до 6,5). 

Завдяки роботі пологодопоміжних закладів громади, покращенню їх 
матеріально-технічного оснащення, впровадженню сучасних методів лікування 
та застосування сучасних кровоспинних засобів, за поточний 2021 рік не 
зафіксовано жодного випадку екстирпації матки з метою зупинки кровотечі. Інші 
кровотечі вдалось зупинити консервативними методами. Також за 2020-2021 
роки не зафіксовано випадків материнської смертності. 

Одним із критеріїв оцінки стану здоров’я населення є первинна 
захворюваність, тобто виявлення хвороб. У зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби COVID-19 та запровадженням Кабінетом Міністрів 
України карантину з обмеженням відвідувань пацієнтами закладів первинної 
медико-санітарної допомоги та планового лікування відмічається значне 
зменшення показника первинної захворюваності в 2020-2021 рр. 

 
 
  



Показники захворюваності населення Вінницької міської ТГ 
 

Показник 2016 2017 2018 2019 2020 9 міс.  
2021 р. 

Первинна 
захворюваність 

дорослого населення, 
на 10 000 дор. нас. 

6161 5810 5746 7167 3980 2317 

Первинна 
захворюваність 

дитячого населення,  
на 10 000 дит. нас. 

15499 14642 13630 13162 6257 3469 

 
У формуванні показника захворюваності дорослого населення в основному 

беруть участь випадки хвороб системи кровообігу: гіпертонічна хвороба, 
ішемічна хвороба серця та цереброваскулярні хвороби. Профілактика та 
лікування серцево-судинних хвороб, як першопричини первинної інвалідності і 
передчасної смертності населення, є одним із пріоритетних напрямків в системі 
охорони здоров’я. 

  
Показники захворюваності населення Вінницької міської ТГ 

 хворобами системи кровообігу 
 

Рік Первинна 
захворюваність 

ХСК, 
на 10 000 

дорослого 
населення 

Загальна 
захворюваність 

ХСК, 
 на 10 000 
дорослого 
населення 

Захворюваність 
на інфаркт 
міокарда, 
на 10 000 

дорослого 
населення 

Захворюваність 
на мозковий 

інсульт,  
на 10 000 

дорослого 
населення 

2016 329,6 4937,9 12,6 29,9 

2017 363,6 4872,5 12,8 31,3 

2018 405,5 4867,9 12,1 31,5 

2019 698,1 4823,7 13,4 32,3 

2020 248,9 3848,9 11,8 30,1 

9 міс. 
2021 р. 

215,7 3587,8 9,1 30,0 

  
Протягом останніх років відмічається коливання показників захворюваності 

такими ускладненнями хвороб системи кровообігу, як інфаркт міокарду в межах 
11,8–13,4 та мозковий інсульт – 29,9 - 32,3.  

Покращенню виявлення та зниженню показників інвалідності та смертності 
від захворювань серцево-судинної системи, бронхіальної астми, цукрового 



діабету та ревматичних хвороб сприяє реалізація Урядової програми «Доступні 
ліки» та програми по забезпеченню пацієнтів препаратами інсуліну. 
Відмічається зниження показника смертності від цукрового діабету (з 0,20 до 
0,04 на 10 тис. нас.), крім того не виявлено жодного випадку смерті в 
працездатному віці. Також, не виявлено жодного випадку смерті від 
бронхіальної астми. 

В структурі смертності основними причинами залишаються хвороби 
системи кровообігу, злоякісні новоутворення.  

У зв’язку з пандемією COVID-19 вперше за останні роки ІІ місце в структурі 
смертності серед усіх причин смерті посіли хвороби органів дихання, а саме 
пневмонії. 

Показник смертності від інфаркту міокарду за 2020 р. склав 2,2 випадки на 
10 тис. дорослого населення, що на 12% менше ніж рік тому (коливання 1,83-2,32 
на 10 тис. дорослого населення), а в працездатному віці зменшився вдвічі – 0,15 
на 10 тис. дорослого населення та являється найнижчим показником за останні 5 
років. 

Зменшенню кількості ускладнень серцево-судинних захворювань, зокрема 
таких як інфаркт міокарда, сприяє також діяльність КНП «Вінницький 
регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 
патології» (далі – КНП «ВРЦСП»).  

Фахівцями закладу щорічно виконуються в середньому 1700 
коронарографій та 900 стентувань коронарних артерій.  

За 9 місяців 2021 року проведено: 1288 коронарографій (1537 – за 2020 р.), 
в т. ч. 538 ургентних досліджень при гострому коронарному синдромі (749 за 
2020 р.), 631 стентування коронарних артерій (816 за 2020 р.), з них – 443 при 
гострому інфаркті міокарда (563 за 2020 р.). Це дало можливість продовжити 
тривалість життя пацієнтів та стабілізувати показники смертності населення від 
гострого інфаркту міокарду. 

Протягом 2021 року продовжувалась співпраця КНП «ВРЦСП» з фахівцями 
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова». 
Станом на 01.10.2021 року проведено 144 оперативних втручання на відкритому 
серці (68 – аортокоронарних та мамарнокоронарних шунтувань, 75 операцій на 
клапанах серця). 

В рамках угоди про Позику між Україною та Міжнародним Банком 
реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 р № 8475-UA, між Міністерством 
охорони здоров’я України, Вінницькою обласною державною адміністрацією та 
Вінницькою міською радою підписано Субсидіарну угоду про реалізацію 
субпроєкту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області». 
Вінницька міська рада взяла на себе зобов’язання в частині будівництва 
найсучаснішого медичного регіонального кардіологічного центру, який 
надаватиме спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну медичну 
допомогу мешканцям Вінницької міської ТГ та Вінницької області, що надасть 
змогу покращити якість та ефективність медичної допомоги на вторинному рівні. 
Будівництво кардіоцентру розпочалося у 2018 році. 

З метою закупівлі необхідного обладнання (на умовах співфінансування) 
для Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичний центру 



серцево-судинної патології в бюджеті Вінницької міської територіальної 
громади на 2021 рік, який затверджений рішенням міської ради від 24.12.2020 
року №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» 
передбачені видатки в розмірі 50,0 млн. грн. 

За результатами проведеної закупівлі укладений договір на постачання 
устаткування по лікувальним газам, на загальну суму 36,9 млн. грн. Постачання 
обладнання планується у грудні 2021 року. 

Також, у Вінницькій міській ТГ функціонує та активно трансформується 
стаціонарний сектор медичної допомоги за напрямами структурно-
функціональної перебудови та удосконалення контролю якості та стандартизації 
надання медичних послуг враховуючи епідемічну ситуацію та потреби 
населення. 

 
Окремі показники використання потужності 

стаціонарного сектору закладів охорони здоров’я  
Вінницької міської ТГ 

 
Рік Загальне 

число 
ліжок 

Забезпеченість 
ліжками 

на 10 тис. нас. 

Зайнятість 
ліжка, 
дн./рік 

 Середній 
термін 

лікування 
(л/дн.) 

Рівень 
госпіталізації 

на 100 нас. 

2016 1380 37,2 331,3 8,4 14,0 

2017 1230 33,2 337,1 8,4 13,8 

2018 1230 33,2 344,0 8,2 13,1 

2019 1230 33,4 316,6 8,1 13,1 

2020 1 270 34,3 217,5 7,2 10,0 

9 міс. 
2021 

1 454 37,5 168,6 7,5 8,8 

  
З метою удосконалення структури і функцій медичних закладів громади, з 

урахуванням потреб населення у стаціонарному лікуванні проведено адаптацію 
роботи ліжкового фонду в умовах пандемії COVID-19. Так, станом на 01.11.2021 
року з ліжкового фонду, що становить 1454 ліжка, 580 ліжок (ВМКЛ №1, ВМКЛ 
№3 та ВКБЛ) функціонують для лікування пацієнтів, інфікованих SARS-CoV-2. 

З метою забезпечення готовності закладів охорони здоров’я до надання 
медичної допомоги хворим на гостре респіраторне захворювання COVID-19, 
спричинене коронавірусом SARS-CoV-2, з бюджету Вінницької міської ТГ 
протягом 2020 року виділено 175,4 млн грн  

З березня 2020 року за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ 
виплачується муніципальна надбавка до заробітної плати працівникам 
“ковідних” бригад та працівникам залученим до надання стаціонарної медичної 



допомоги хворим з COVID-19. Станом на 01.01.2021 року профінансовано 37,2 
млн. грн, в середньому для 1060 працівників. 

Враховуючи складну епідемічну ситуації з поширення COVID-19 та наявні 
обмежені можливості щодо сучасної діагностики вірусу SARS-CоV-2, в рамках 
антикризової програми «Вінничани важливі» в серпні 2020 року Вінницькою 
міською радою було виділено кошти на реконструкцію частини приміщень 
четвертого поверху комунального підприємства «Міський лікувально-
діагностичний центр» для створення відділу ПЛР-діагностики в складі клініко-
діагностичної лабораторії. Зведена кошторисна вартість ремонтних робіт склала 
– 4 639,0 тис. грн Також, за рахунок коштів бюджету громади було придбано 
обладнання для ПЛР-діагностики, яке сертифіковане в Україні. 

На виконання заходів Програми антикризової підтримки громади, 
затвердженої рішенням Вінницької міської ради від 22.05.2020 №2213, в 
закладах охорони здоров’я громади створено тримісячний запас лікарських 
засобів, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних та антисептичних 
засобів. 

Загалом, для забезпечення готовності закладів охорони здоров’я до надання 
медичної допомоги хворим на гостре респіраторне захворювання COVID-19, 
спричинене коронавірусом SARS-CoV-2, в бюджеті Вінницької міської ТГ на 
2021 рік передбачено видатки на суму 113 742, 372 тис. грн. Станом на 11.10.2021 
року профінансовано 110 411,800 тис. грн. 

На базі КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3» з 01.01.2016 року 
продовжує свою діяльність відділення «Хоспіс». Щорічно лікуються в відділенні 
близько 500 пацієнтів, які потребують хоспісної допомоги (протягом 10 місяців 
2021 р. - 463). У відділенні «Хоспіс» забезпечується цілодобовий кваліфікований 
догляд, спеціалізоване симптоматичне лікування та психологічна, соціальна і 
духовна допомога паліативним хворим та їх родинам, які не можуть бути 
вилікувані сучасними і доступними методами та засобами, з сильним хронічним 
больовим синдромом, важкими розладами життєдіяльності, переважно у 
термінальній стадії прогресування захворювання. Відділення укомплектовано 
сучасними меблями та медичним обладнанням та повністю забезпечене засобами 
догляду за маломобільними особами. Палати оснащені системою виклику 
медичного персоналу. Ліжка функціональні з протипролежневими матрацами, 
мають електроприводну систему. 

З метою покращення надання невідкладної, екстреної медичної допомоги 
жителям Вінницької міської ТГ, в кінці 2017 року за рішенням Вінницької 
міської ради розпочато масштабний проєкт щодо добудови головного корпусу 
КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» по 
вул. Київська, 68. Загальний розрахунок вартості об’єкта будівництва становить  
270,3 млн. грн. 

На сьогодні роботи з добудови перебувають на завершальному етапі. За 9 
місяців 2021 року на виконання будівельних робіт спрямовано 33,2 млн. грн, з 
них: 

● кошти ДФРР – 1,0 млн. грн; 
● кошти бюджету ВМТГ – 32,2 млн. грн. 

На придбання обладнання у 2021 році спрямовано 30,0 млн. грн. 



  
Урядовий проєкт «EMERGENCY-2020» передбачає капітальний ремонт 

частини приміщень та забезпечення сучасним медичним обладнанням 
відділення екстреної допомоги КНП «ВМКЛ ШМД». Загальна площа приміщень 
- 657 м2. За рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТГ профінансовані 
проєктні роботи та експертний звіт (404,332 тис. грн). 
 

2.2 Аналіз нормативно-правової бази. 

Програма розроблена на виконання: 
 

1. Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
від 19.11.1992 року № 2801-ХІІ (зі змінами). 

2. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 
року № 280/97-ВР (зі змінами). 

3. Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» від 19.10.2017 року № 2168-VIII (зі змінами). 

4. Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», «Про основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів 
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист», «Про жертви нацистських переслідувань», в частині 
медичного забезпечення. 

5. Закону України «Про внесення змін до основ законодавства України про 
охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних 
(орфанних) захворювань» від 15.04.2014 року № 1213-YІІ. 

6. Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 
06.04.2000 року № 1645-III. 

7. Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, затверджених 
Указом Президента України від 30.09.2019 року №722/2019. 

8. Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 року №179. 

9. Концепції інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030, затвердженої 
рішенням Вінницької міської ради від 22.02.2019 року № 1542. 

10. Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу 
та вірусним гепатитам на період до 2030 року, схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 року №1415-р  

11. Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної 
допомоги населенню, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
27.11.2019 №1414-р. 

12. Концепції розвитку електронної системи охорони здоров’я, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 року №1671-р. 

13. Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення 
населення лікарськими засобами на період до 2025 року, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року №1022. 



14. Постанови 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» (зі змінами). 

15. Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах 
охорони здоров`я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами). 

16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 року №285-
р «Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права 
осіб з інвалідністю на період до 2025 року». 

17. Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення 
масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 
роках, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
24.12.2020 року №3018. 

2.3 Опис успішних прикладів. 

За даними Всесвітньої доповіді щодо соціального захисту, який готує 
Міжнародна організація праці, частка прямих витрат населення на охорону 
здоров’я (без будь-яких схем страхування або накопичення) в Україні одна з 
найвищих серед країн Європи; у більшості країн ЄС вона не перевищує 12–25%. 
Необхідність значних особистих витрат істотно обмежує доступність медичних 
послуг і товарів для населення України і є одним з головних чинників високої 
передчасної смертності і короткої тривалості життя. Змінити ситуацію можуть 
реформи охорони здоров’я та запровадження медичного страхування. 

У світі є декілька успішних моделей медичного страхування. Однак, 
запроваджуючи обов’язкове соціальне медичне страхування в Україні, варто 
враховувати реальні економічні, соціальні та інші аспекти країни. 

У багатьох країнах Європи за допомогою програм обов’язкового медичного 
страхування фінансується більше половини всіх витрат на охорону здоров’я: у 
Німеччині, Франції, Нідерландах, Чехії, Хорватії – близько трьох четвертих, у 
Бельгії, Естонії, Румунії – близько двох третіх, у Литві, Угорщині, Польщі – 55–
60%. 

Що стосується України, то розвиток медичного страхування сприятиме 
розв’язанню проблем населення в охороні здоров’я, а також цілого комплексу 
прикладних завдань, зокрема, про впорядкування та посилення контролю над 
ринком медичних товарів/послуг, регулярності медоглядів і профілактичних 
заходів, поліпшення медичної статистики тощо. 

Враховуючи вищевикладене, через відсутність в Україні страхової 
медицини успішні практики в галузі охорони здоров’я країн з розвинутою 
економікою на даний час застосувати немає можливості. 

Вінниця вже кілька років поспіль визнається найкомфортнішим для 
проживання містом України. Про це свідчать численні соціологічні опитування 
та статистичні дослідження. Не останню роль в цьому відіграють і успіхи в 
медичній галузі громади. 



У Вінниці з 2011 року реалізовувалась програма інформатизації галузі 
охорони здоров’я: І етап – 2011-2015 рр., ІІ етап – 2016-2020 рр. 

Заходи міської програми «Інформатизація галузі на 2011-2015 роки», 
затвердженої рішенням Вінницької міської ради від 24.12.2010 р. №43, 
передбачали впровадження єдиної інформаційної системи між закладами 
первинного та вторинного рівня для обміну інформацією, зберігання та 
спрощення пошуку інформації про пацієнта. 

Маючи позитивний досвід по впровадженню заходів програми, рішенням 
Вінницької міської ради від 25.12.2015 року №38 було затверджено програму 
«Інформатизація галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки» (зі змінами), яка 
передбачала впровадження ІІ етапу інформатизації - створення робочих місць в 
медичних закладах вторинного рівня та обслуговування медичної інформаційної 
системи в закладах, в яких було створено робочі місця на І етапі впровадження. 

В єдину мережу підключені та обʼєднані 16 муніципальних закладів 
охорони здоровʼя Вінницької міської ТГ: 

● 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги; 
● 4 багатопрофільних лікарні, які надають вторинну 

(спеціалізовану) медичну допомогу (міська клінічна лікарня № 1, міська 
клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, міська клінічна лікарня №3, 
міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини»); 

● Вінницький регіональний клінічний лікувально-
діагностичний центр серцево-судинної патології; 

● 2 пологових будинки; 
● міська клінічна стоматологічна поліклініка; 
● 3 комунальних підприємства – «Медичний стоматологічний 

центр», «Міський лікувально-діагностичний центр» та «Вінницька міська 
аптека». 

В рамках реалізації програми закуплено та встановлено ліцензійне 
програмне забезпечення МІС «Доктор Елекс». На сьогоднішній день створено 
979 автоматизованих робочих місць (далі – АРМ) для роботи в медичній 
інформаційній системі «Доктор Елекс». Кількість АРМ постійно збільшується 
залежно від потреб закладу та по мірі укомплектованості лікарським 
персоналом.  

Електронна медична картка впроваджена в межах єдиного медичного 
інформаційного простору Вінницької міської територіальної громади на 
амбулаторному рівні та в умовах стаціонару. 

Амбулаторний прийом пацієнтів ведеться за електронною чергою. 
Центри первинної медико-санітарної допомоги та заклади, які надають 

вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, з використанням впровадженої 
медичної інформаційної системи інтегровані з центральним компонентом бази 
даних електронної системи охорони здоровʼя, створюють електронні медичні 
записи, електронні направлення, електронні рецепти та медичні висновки про 
тимчасову непрацездатність. 

Завдяки програмі Інформатизації галузі створено інтернет-ресурс 
«Персональний кабінет пацієнта» (https://de.vmr.gov.ua/), за допомогою якого 
пацієнти можуть без телефонного дзвінка чи візиту до закладу охорони здоров’я 

https://de.vmr.gov.ua/


записатися на прийом до лікаря через мережу Інтернет. Окрім цього, можна не 
виходячи з дому дізнатися результати своїх аналізів, ознайомитись із висновками 
лікаря та призначеним лікуванням тощо. На сьогодні реалізована активна робота 
«Персонального кабінету пацієнта» (190 тисяч користувачів-пацієнтів, що 
складає 49% населення Вінницької міської ТГ). 

Онлайн-запис на прийом до лікаря первинної медичної допомоги 
здійснюється через функціонал «Запис до лікуючого лікаря». 

Запис до лікаря «вузького спеціаліста» (невропатолога, гастроентеролога, 
офтальмолога, кардіолога, отоларинголога та ін.) здійснюється через функціонал 
«Запис до вузького спеціаліста». 

Населення Вінницької міської ТГ активно користується електронними 
сервісами в галузі охорони здоров’я – доступом до електронної медичної картки 
МІС «Доктор Елекс» та можливістю онлайн-запису на прийом до лікаря. 

Успішним прикладом в Україні реалізації місцевої ініціативи в галузі 
охорони здоров’я є перший пілотний проєкт щодо роботи муніципальної служби 
невідкладної допомоги в м. Одесі. 

Міською владою Одеси було створено Центр невідкладної медичної 
допомоги, для якого придбано комп’ютерну техніку та встановлено програмне 
забезпечення, що дозволяє в режимі реального часу контролювати роботу всіх 
автомобілів невідкладної допомоги.  

У всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги та дитячих 
поліклініках Одеси відкрито кабінети невідкладної допомоги. Закуплено і 
оснащено необхідним медичним обладнанням автомобілі для здійснення 
невідкладних викликів. Визначено пункти базування машин невідкладної 
допомоги для забезпечення оптимального часу прибуття на виклики.  

Працюють телефони виклику невідкладної медичної допомоги. Дзвінок від 
пацієнта надходить у диспетчерську Центру невідкладної допомоги. Диспетчер 
сортує виклики на екстрені та невідкладні, при цьому фіксуючи кожен виклик, 
що надійшов, у журналі реєстрації.  

Для диспетчерів розроблений перелік ключових слів, які свідчать про те, що 
виклик є екстреним - наприклад, ДТП, кровотеча, нещасний випадок, ножове або 
вогнепальне поранення, вагітність і пологи, і всі інші стани, що загрожують 
життю і вимагають негайного надання екстреної медичної допомоги. Також, до 
екстрених відносять всі виклики до дітей у віці до двох років. У таких випадках 
диспетчер натискає кнопку в програмі, і виклик автоматично перемикається на 
службу екстреної медичної допомоги «103».  

Виїзди автомобілів невідкладної допомоги додому здійснюються при 
станах, які не є екстреними, але ускладнюють відвідування пацієнтом медичного 
закладу – наприклад, ГРВІ з високою температурою або загострення хронічних 
захворювань.  

Пацієнт може дзвонити як на мобільний свого сімейного лікаря, так і 
безпосередньо за встановленими телефонами. Сімейний лікар консультує 
пацієнта по телефону або передає виклик у кабінет невідкладної допомоги свого 
медзакладу для виїзду додому. При надходженні виклику від диспетчера Центру 
невідкладної допомоги в кабінет невідкладної допомоги медзакладу виїзд до 
пацієнта є обов’язковим.  



Також, в Центрі невідкладної допомоги Одеси працює цілодобовий кол-
центр, де у режимі 24/7 безкоштовно надається кваліфікована консультація 
лікаря медицини невідкладних станів або педіатра з медичних питань, які 
потребують виїзду лікаря додому до пацієнта. 

Програма, яку використовує Центр невідкладної допомоги, дозволяє 
побачити на карті міста в режимі реального часу всі автомобілі невідкладної 
допомоги. Автомобілі, які знаходяться в стані очікування виклику, відзначені 
знаком парковки, машини, які їдуть на виклик - стрілкою. Крім того, можливо 
відстежити повний маршрут будь-якого автомобіля служби невідкладної 
допомоги з усіма переміщеннями і зупинками за вказаний період, що дозволяє 
забезпечити контроль оптимального використання ресурсів. 

Виїзд автомобілів невідкладної допомоги здійснюється в години роботи 
медичних закладів первинної ланки - з 8:00 до 20:00 з понеділка по п’ятницю, і з 
9:00 до 15:00 - по суботах. В інший час до пацієнтів виїжджає служба екстреної 
медичної допомоги «103». У грудні в тестовому режимі планується забезпечення 
цілодобових виїздів автомобілів невідкладної допомоги до пацієнтів додому. 

2.4 Визначення напрямків. 

Основними напрямками діяльності галузі охорони здоров’я Вінницької 
міської територіальної громади є: 

● забезпечення розвитку і зміцнення первинної ланки медичної допомоги; 
● подальший перехід від лікування захворювань до здійснення заходів, 

спрямованих на їх запобігання, виконання діючих місцевих галузевих 
програм; 

● попередження та протидія поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID – 19 на території Вінницької міської ТГ; 

● запровадження змін в системі вторинної (спеціалізованої) медичної 
допомоги, передбачених реформою охорони здоров’я; 

● ефективне функціонування закладів охорони здоров’я Вінницької міської 
ТГ в конкурентних умовах як надавачів медичних послуг; 

● підвищення доступності та якості медичних послуг за програмою 
медичних гарантій; 

● продовження формування мережі ефективних закладів охорони здоров’я, 
оптимізація їх структури та потужностей відповідно до потреб населення 
Вінницької міської ТГ; 

● проведення модернізації закладів охорони здоров’я вторинного рівня. 

3. Мета програми 

Досягнення максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів 
Вінницької міської ТГ незалежно від віку, статі, соціального статусу, 
профілактика захворювань, формування відповідального ставлення населення до  
власного здоров’я та оточуючих. 

 



4. Пріоритетні завдання програми: 

1. Забезпечення здійснення оплати комунальних послуг та енергоносіїв 
комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я. 

 2. Забезпечення функціонування та розвиток і підтримка комунальних 
некомерційних підприємств та комунальних підприємств охорони здоров’я. 

3. Забезпечення окремих категорій населення Вінницької міської ТГ 
лікарськими засобами, лікувальним харчуванням, виробами медичного 
призначення, технічними засобами реабілітації. 

4. Протидія поширенню захворюваності на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території Вінницької 
міської ТГ. 

5. Реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я. 
5.1 Охорона материнства та дитинства. Репродуктивне здоров’я. 
5.2 Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам, як 

поєднаним патологіям, які формують основний тягар інфекційних хвороб. 
5.3 Боротьба з онкологічними захворюваннями. 
6. Профілактичні заходи та пропаганда здорового способу життя. 
7. Забезпечення участі медичних працівників у роботі постійно діючої 

військово-лікарської комісії. 

5. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи 
виконання програми. 

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем в галузі охорони 
здоров’я Вінницької міської ТГ є наступні: 

● проведення цільових медичних скринінгів щодо хвороб молочної 
залози, онкологічних захворювань, цукрового діабету, серцево-судинних 
захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу тощо; 

● збільшення кількості заходів із популяризації здорового способу 
життя серед населення, створення на місцевих ЗМІ профілактичних, медичних 
програм, розміщення відповідних публікацій та відео у мережі Інтернет та із 
залученням засобів масової інформації; 

● розширення мережі закладів охорони здоров’я, зокрема, створення 
нових амбулаторій загальної практики – сімейної медицини у нових 
мікрорайонах, на віддалених та приєднаних територіях.  

● оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 
Вінницької міської ТГ; 

● залучення інвестиційних коштів для закупівлі інноваційного 
медичногообладнання в заклади охорони здоров’я Вінницької міської ТГ; 

● впровадження сучасних інформаційних технологій, зокрема, 
медичної картки вінничанина;  

● підвищення кваліфікації працівників закладів охорони здоров’я 
Вінницької міської ТГ через програми стажування за кордоном та співпраця з 
Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І. Пирогова і 



Вінницьким медичним коледжем ім. акад. Д.К. Заболотного щодо підготовки 
медичних кадрів і їх навчання. 
  

Орієнтовні обсяги фінансування заходів, строки та етапи виконання 
пріоритетних завдань програми викладені в інформації щодо напрямків 
діяльності та заходів Програми. 

  
6. Зв’язок із стратегічними документами розвитку Вінницької міської ТГ, 

Вінницької області і держави. 
 
Основні завдання та заходи програми сформовані відповідно до цілей 

Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – 
Стратегії 3.0 та Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030. 

 
6.1 Стратегія 3.0 

Стратегічний пріоритет 2  
Інтегрована громада: якісні та доступні муніципальні послуги для всіх 
Ціль 2.1 Здорова громада 
2.1.1. Доступна та якісна медична допомога первинної і вторинної ланок; 
2.1.2. Налагодження взаємодії та співпраці із закладами обласного і державного 
підпорядкування, які надають медичні послуги на третинному рівні; 
2.1.4. Забезпечення медичних закладів кваліфікованим і клієнтоорієнтованим 
медперсоналом; 
2.1.5. Сприяння свідомому ставленню громадян до власного життя, здоров’я та 
фізичної активності. 
Стратегічний пріоритет 3 
Муніципальні інвестиції 
Ціль 3.1 Інвестиції в заклади муніципальної інфраструктури 
3.1.1. Оновлена інфраструктура медичної допомоги первинної та вторинної 
ланок. 

6.2 Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниця 2030: 
Візія 1. Комфортне, культурне та соціально відповідальне місто 

 Стратегічна ціль 3. Створення умов для збереження здоров’я містян. 
Галузь життєдіяльності міста «Охорона здоров’я, фізична культура і спорт» 

 Цілі: 
 1.Формування відповідального ставлення жителів міста до власного життя та 
здоров’я. 

  2.Збереження і зміцнення здоров’я вінничан. 
 
  6.3. Зв’язок із Обласною програмою «Підтримка та розвиток галузі 
охорони здоров’я Вінниччини на 2021-2025 роки», в якій передбачено 
виконання наступних завдань:  

- підвищення ефективності лікувально-профілактичної (медичної) 
діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я області; 



- створення сприятливого середовища для збільшення доступності, якості та 
питомої ваги надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню 
області. 

Для виконання завдань Обласною програмою передбачено реалізацію 
наступних заходів: 

- підтримка служби материнства та дитинства;  
- боротьба з інфекційними та неінфекційними хворобами;  
- розвиток кардіохірургічної допомоги; 
- виконання заходів та надання населенню якісних медичних послуг; 
- сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної 

громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я; 
- зміцнення матеріально-технічної бази комунальних некомерційних 

підприємств охорони здоров’я, оснащення необхідним медичним обладнанням. 
Виконання Обласної програми дасть змогу: 
- збільшити питому вагу якісних показників надання медичної допомоги; 
- покращити якість та доступність надання медичної допомоги населенню; 
- знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед населення 

працездатного віку) шляхом запобігання ускладненням неінфекційних 
захворювань серед населення на 3%;  

- стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних 
неінфекційних захворювань на 0,5%;  

- знизити смертність немовлят на 5%;  
- знизити материнську смертність на 3 %; 
- підвищити рівень поінформованості населення з приводу профілактики 

виникнення та ранньої діагностики інфекційних та неінфекційних захворювань. 
  

 
 



 
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 
фінансув

ання 

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 
7.1. Забезпечення 

оплати 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 
комунальними 
некомерційними 
підприємствами 
охорони здоров'я 

   кошти 
бюджету 
ВМТГ 

26 818,1 71808,6 75614,4 79395,1  

7.1.1  Забезпечення відповідно до 
статті 89 Бюджетного 
кодексу України 
комунальних некомерційних 
підприємств охорони здоров'я 
фінансовими ресурсами 
(фінансова підтримка) для 
оплати комунальних послуг 
та енергоносіїв  

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони 
здоров'я, КЗ 
«ІАЦ МС», 
централізована 
бухгалтерія - 
фінансовий 
сектор 
департаменту 
охорони 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

226818,1 71808,6 75614,4 79395,1 Оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 
комунальних 
некомерційних
підприємств 
охорони 
здоров'я, КЗ 
«ІАЦ МС», 
централізовано
ї бухгалтерії- 
фінансового 
сектору 
департаменту 
охорони 



здоров'я міської 
ради 

здоров'я 
міської ради 

7.2. Забезпечення 
функціонування 
та розвиток і 
підтримка 
комунальних 
некомерційних 
підприємств та 
комунальних 
підприємств 
охорони здоров’я 

   кошти 
бюджету 
ВМТГ 

605 244,2 191879,1 201736,6 211628,5  

7.2.1  Розширення спектру надання 
платних послуг комунальних 
некомерційних підприємств 
та комунальних підприємств 
охорони здоров’я 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства та 
комунальні 
підприємства 
охорони 
здоров’я 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Забезпечення 
відшкодування 
обґрунтованих 
витрат закладів 
охорони 
здоров’я на 
надання 
платних послуг 
у 
встановленому 
порядку та 
додаткового 
фінансування 
закладів для 
забезпечення 
належних умов 
медичного 
обслуговування 
населення 



7.2.2  Забезпечення належних умов 
для функціонування 
комунальних некомерційних 
підприємств охорони 
здоров’я, шляхом оренди 
приміщень  

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони 
здоров’я 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

1121,6 355,1 373,9 392,6 Створення 
належних умов 
для роботи 
закладів та 
прийому 
пацієнтів  

7.2.3  Забезпечення фінансування 
централізованої бухгалтерії-
фінансового сектору та 
служби технічного нагляду за 
будівництвом та капітальним 
ремонтом департаменту 
охорони здоров’я міської 
ради, а також комунального 
закладу «Інформаційно-
аналітичний центр медичної 
статистики» для виконання 
ними планових фінансово-
економічних, організаційних, 
аналітичних та статистичних 
завдань, передбачених 
установчими документами 

2022-2024 
роки 

 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради 
 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

14856,8 4703,5 4952,8 5200,5 Подальший 
контроль та 
організація 
діяльності 
закладів 
охорони 
здоров’я 
громади щодо 
збору, обробки 
та аналізу 
медичної, 
економічної та 
статистичної 
інформації, 
обліку 
фінансово-
господарської 
діяльності, 
нагляду за 
будівництвом 
та капітальним  
ремонтом, 
контроль за 
правильним 
використанням 
матеріальних 
та грошових 
цінностей в 



закладах 
охорони 
здоров'я 
громади 

7.2.4  Придбання основних засобів 
та інших необоротних активів 
(обладнання, в т.ч. 
медичного, меблів, 
комп’ютерної техніки тощо) 
для комунальних 
некомерційних підприємств 
охорони здоров’я 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони 
здоров’я 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

513308,9 162577,3 171088,6 179643,0 Оснащення 
медичних 
закладів 
сучасним 
обладнанням,  
в т.ч. 
медичним, 
меблями, 
комп’ютерною 
технікою 

7.2.5  Проведення капітальних 
ремонтів покрівель, дахів, 
будівель (в тому числі 
приміщень), інженерних 
мереж (опалення, 
водопостачання та 
водовідведення, 
електропостачання), ремонт 
внутрішніх доріг та 
благоустрій території 
комунальних некомерційних 
підприємств охорони 
здоров’я 

2022-2024 
роки 

Департамент  
охорони 
здоров’я  
міської ради, 
комунальні  
некомерційні  
підприємства 
охорони 
здоров’я  

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

59518,9 18843,2 19841,8 20833,9 Покращення 
умов 
перебування 
пацієнтів в 
приміщеннях 
закладів 
охорони 
здоров'я та 
благоустрій 
території 

7.2.6  Створення умов для 
забезпечення доступності 
будівель та приміщень 
комунальних некомерційних 
підприємств охорони 
здоров’я для осіб з 
інвалідністю та 
маломобільних груп 
населення 

2022-2024 
роки 

Департамент  
охорони 
здоров’я  
міської ради, 
комунальні  
некомерційні  
підприємства 
охорони 
здоров’я 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

1200,0 400,0 400,0 400,0 Забезпечення 
безперешкодно
го доступу осіб 
з інвалідністю 
та 
маломобільних 
груп населення 
до приміщень 
та будівель 
закладів 



охорони 
здоров'я   

7.2.7  Проєктування, монтаж, 
встановлення та 
обслуговування пожежної 
сигналізації, обробка 
дерев’яних конструкцій 
протипожежною емульсією, 
монтаж блискавкозахисту в 
комунальних некомерційних 
підприємствах охорони 
здоров’я 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони 
здоров’я  

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Дотримання 
правил 
пожежної та 
техногенної 
безпеки з 
метою 
недопущення 
аварійних 
ситуацій 

7.2.8  Подальший розвиток 
інституту сімейного лікаря 
шляхом удосконалення 
мережі закладів сімейної 
медицини 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства -
центри 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги №№1, 
2, 3, 4, 5 м. 
Вінниці 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Наближення 
медичної 
допомоги до 
пацієнта, 
покращення 
доступності 
первинної 
медичної 
допомоги 

7.2.9  Удосконалення системи 
надання невідкладної 
медичної допомоги 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства -
центри 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги №№1, 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Покращення 
надання 
медичної 
допомоги при 
невідкладних 
станах 



2, 3, 4, 5 м. 
Вінниці 

7.2.10  Реалізація програми 
підвищення кваліфікації 
сімейних лікарів та медичних 
сестер шляхом організації 
процесу безперервного 
навчання за участю фахівців 
ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства - 
центри 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги №№1, 
2, 3, 4, 5 м. 
Вінниці 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Підвищення 
рівня 
професійної 
підготовки 
медичних 
працівників 

7.2.11  Забезпечення належного 
функціонування 
комунального 
некомерційного підприємства 
«Вінницький регіональний 
клінічний лікувально-
діагностичний центр серцево-
судинної патології» в рамках 
інвестиційного проєкту 
«Поліпшення охорони 
здоров’я на службі у людей» 
на підставі співпраці з 
Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, КНП 
«ВРЦСП» 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Попередження 
ускладнень 
захворювань 
серцево-
судинної 
системи, 
вчасне (в 
перші 2 год) 
надання 
медичної 
допомоги 
хворим з 
гострим 
інфарктом 
міокарда із 
застосуванням 
інтервенційних 
технологій 

7.2.12  Проведення поточних 
ремонтів будівель (в тому 
числі приміщень) 
комунальних некомерційних 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

1500,0 500,0 500,0 500,0 Забезпечення 
дотримання 
санітарно-
гігієнічних 



підприємств охорони 
здоров’я ВМТГ 

комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони 
здоров’я 

норм 
приміщень 

7.2.13  Поповнення статутного 
капіталу комунальних 
підприємств охорони 
здоровʼя Вінницької міської 
ТГ 

2022-2024 
роки 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради 
 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

4738,0 1500,00 1579,5 1658,5 Розвиток 
комунальних 
підприємств, 
закупівля 
обладнання, 
покращення 
надання 
послуг 
пацієнтам, 
умов їх 
перебування, а 
також 
матеріально-
технічної бази 

7.2.14  Передача субвенції з 
бюджету ВМТГдо обласного 
бюджету Вінницької області 
для вирішення питань з 
покращення матеріально-
технічної бази закладів 
охорони здоров’я обласного 
рівня за рішенням міської 
ради 

2022-2024 
роки 

 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради 
 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Зниження 
рівня 
захворюваност
і та 
поширеності 
хвороб, 
створення 
умов для 
сучасного 
професійного, 
повноцінного,  
якісного та 
своєчасного 
надання 
медичних 
послуг 
населенню 
Вінницької 
міської ТГ, 



шляхом 
придбання 
сучасного 
медичного  
обладнання, 
спеціалізовано
го санітарного  
транспорту 
тощо 

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 

126 770,2 
 

119270,2 
 
 

7500,0 
 

39682,2 
 

37182,2 
 
 

2500,0 

42262,5 
 

39762,5 
 
 

2500,0 

44825,5 
 

42325,5 
 
 

2500,0 

 

7.3.1  Безкоштовне забезпечення 
жителів Вінницької міської  
ТГ, 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 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства - 
центри 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги  

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

6252,8 1979,6 2084,5 2188,7 Забезпечення 
лікарськими 
засобами 
хворих по 
життєвим 
показам 



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), селективними 
імунодепресантами – згідно 
консультативних висновків 
обласного спеціаліста за 
фахом «Ревматологія» при 
захворюванні на: 
●      ювенільний ревматоїдний 
артрит, в разі незабезпечення 
за рахунок коштів 
державного бюджету 

№№1, 2, 3, 4, 5 
м.Вінниці 

7.3.2  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 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства - 
центри 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги  
№№1, 2, 3, 4, 5 
м.Вінниці 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

810,2 256,5 270,1 283,6 Забезпечення 
населення 
додатковими 
соціальними 
гарантіями 



здоров’я 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 -  
рекомендований набір 
продуктів відповідно до 
додатку 2 Інструкції                                                                                                           

7.3.3  Безкоштовне забезпечення 
жителів ВМТГ 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» (зі змінами), 
відповідно до медичних 
показань, протоколів надання 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства - 
центри 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги №№1, 
2, 3, 4, 5 
м.Вінниці 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

20004,1 6333,1 6668,8 7002,2 Забезпечення 
лікарськими 
засобами  
хворих по 
життєвим 
показам 
 



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 

7.3.4  Безкоштовне забезпечення 
технічними та іншими 
засобами осіб з інвалідністю 
(згідно висновків МСЕК), 
дітей з інвалідністю (згідно 
висновків обласної ЛКК), які 
є жителями ВМТГ, 
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 року №1301 (зі 
змінами), а саме: 
- слуховими апаратами; 
- сечо- і калоприймачами; 
- підгузками 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства - 
центри 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги  
№№1, 2, 3, 4, 5 
м.Вінниці 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

22240,7 7041,2 7414,4 7785,1 Забезпечення 
технічними та 
іншими  
засобами 
хворих по 
життєвим 
показам 
 

7.3.5  Безкоштовне та пільгове 
забезпечення  жителів ВМТГ 
лікарськими засобами за 
рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

32653,7 9684,9 10887,2 12081,6 Забезпечення 
населення 
додатковими 
соціальними 
гарантіями 



певними категоріями 
захворювань відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.08.1998  року 
№1303 в разі їх 
незабезпечення за рахунок 
коштів державного бюджету 

підприємства - 
центри 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги  
№№1, 2, 3, 4, 5 
м.Вінниці 

7.3.6  Безкоштовне забезпечення 
виробами медичного 
призначення (штучними  
кришталиками) при 
хірургічному видаленні 
катаракти у хворих, які є 
жителями ВМТГ 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 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради,  
КНП  
«ВМКЛ №3» 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

1137,1 360,0 379,1 398,0 Забезпечення 
додатковими  
соціальними 
гарантіями 
окремих  
категорій 
жителів ВМТГ 



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 
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 

7.3.7  Безкоштовне забезпечення 
технічними засобами 
(кардіостимуляторами, стент-
системами) та витратними 
матеріалами відповідно до 
вимог чинного законодавства 
при наданні спеціалізованої 
медичної допомоги:  
- планової – хворим жителям 
Вінницьклої області, 
- ургентної -  хворим жителям 
ВМТГ   

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради,  
КНП «ВРЦСП» 

кошти 
бюджету 
ВМТГ, 
 
кошти  
обласного  
бюджету 

2527,7 
 
 
 
 
7500,0 
 

800,2 
 
 
 
 
2500,0 
 

842,7 
 
 
 
 
2500,0 
 

884,8 
 
 
 
 
2500,0 

Забезпечення 
технічними 
засобами 
(кардіостимуля
торами, стент-
системами) та 
витратними 
матеріалами 
при наданні 
невідкладної 
спеціалізованої 
медичної 
допомоги 
ургентним 



хворим та 
пільговим 
категоріям 
населення по 
життєвим 
показам 

7.3.8  Безкоштовне забезпечення 
дітей, які є жителями ВМТГ, 
хворих на цукровий діабет 
витратними матеріалами та 
виробами медичного 
призначення (тест-смужки, 
шприци інсулінові, ланцети 
засоби для інсулінових помп 
тощо) (муніципальна пільга). 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради,  
КНП «ВМКЛ 
«ЦМтаД» 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

21428,5 6784,1 7143,6 7500,8 Забезпечення 
витратними 
матеріалами та 
виробами 
медичного 
призначення 
дітей, хворих 
на цукровий 
діабет 

7.3.9  Безкоштовне надання послуг 
зубопротезування пільговим 
категоріям населення ВМТГ, 
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); 
- «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, 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради,  
МКП «МСЦ» 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

7715,4 2442,6 2572,1 2700,7 Забезпечення 
населення 
соціальними 
гарантіями. 



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 

7.3.10  Передача субвенції з 
бюджету Вінницької міської 
ТГ до обласного бюджету 
Вінницької області для 
вирішення окремих питань,  
пов’язаних з наданням 
медичної допомоги жителям 
громади за рішенням міської 
ради 

2022-2024 
роки 

 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради 
 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Забезпечення 
хворих 
необхідними  
лікарськими 
засобами 
 

7.4. Протидія 
поширенню 
захворюваності 
на гостру 
респіраторну 
хворобу COVID-
19, спричинену 
коронавірусом 
SARS-CoV-2, на 
території 

   кошти 
бюджету 
ВМТГ 

129768,8 129768,8    



Вінницької 
міської ТГ 

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, 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) 

2022 рік Департамент  
охорони 
здоров’я  
міської ради, 
комунальні  
некомерційні  
підприємства 
Вінницької 
міської ТГ, які  
надають 
вторинну  
(спеціалізовану)  
медичну 
допомогу  
населенню 
 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

42886,8 42886,8   Запобігання 
виникненню та  
поширенню 
епідемій та 
пандемій  
коронавірусної 
хвороби 
COVID – 19, їх 
локалізація та 
ліквідація 
спалахів 
 



7.4.2  Ремонт медичного 
обладнання, облаштування 
кисневих точок, забезпечення 
подачею кисню закладів 
охорони здоров’я, що 
надають медичну допомогу 
пацієнтам в умовах пандемії 
коронавірусної хвороби 
COVID-19 
 

2022 рік Департамент  
охорони 
здоров’я  
міської ради, 
комунальні  
некомерційні  
підприємства, 
які  
надають 
вторинну  
(спеціалізовану)  
медичну 
допомогу  
населенню 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

1300,0 1300,0   Запобігання 
виникненню та  
поширенню 
епідемій та 
пандемій  
коронавірусної 
хвороби 
COVID – 19, їх 
локалізація та 
ліквідація 
спалахів 
 

7.4.3  Встановлення муніципальної 
щомісячної надбавки до 
заробітної плати працівникам 
закладів охорони здоров’я, 
що уклали договір про 
медичне обслуговування 
населення за програмою 
медичних гарантій, в тому 
числі за пакетом медичних 
послуг №31 «Стаціонарна 
допомога пацієнтам з 
гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2», які залучені 
(згідно наказів по 
підприємствам) до надання 
медичної допомоги 
пацієнтам, відповідно до 
чинних Стандартів медичної 
допомоги COVID – 19, в 
період здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання 
виникненню, локалізацію та 

2022 рік Департамент  
охорони 
здоров’я  
міської ради, 
комунальні  
некомерційні  
підприємства, 
які  
надають 
вторинну  
(спеціалізовану)  
медичну 
допомогу  
населенню 
 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

75782,0 75782,0   Стимулювання 
оплати праці 
працівників 



ліквідацію спалахів, епідемій 
та пандемій гострої 
респіраторної хвороби 
COVID-19, а саме: 
• працівникам, які 

безпосередньо надають 
медичну стаціонарну 
допомогу хворим з COVID-
19: 

- лікарям – 15 000,0 грн;  
- фахівцям із базовою та 
неповною вищою медичною 
освітою – 10 000,0 грн; 
- молодшим медичним 
сестрам – 8 000,0 грн; 
● працівникам, які залучені 

(згідно наказів по 
підприємствам) до надання 
медичної допомоги хворим 
з COVID-19: 

- лікарям – 6212,0 грн;  
- фахівцям із базовою та 
неповною вищою медичною 
освітою – 3727,0 грн;  
- молодшим медичним 
сестрам – 1864,0 грн. 

7.4.4  Забезпечення виконання 
заходів в закладах охорони 
здоров’я щодо протидії 
поширення гострої 
респіраторної хвороби 
COVID-19 на території 
Вінницької міської ТГ,  
а саме: 
1) поповнення 
незнижувального   
трьохмісячного запасу: 

2022 рік Департамент  
охорони 
здоров’я  
міської ради, 
комунальні  
некомерційні  
підприємства 
охорони 
здоров’я  
 

кошти 
бюджету 
ВМТГ 

9800,0 9800,0   Створення 
ефективної 
системи 
захисту 
населення і 
працівників 
закладів  
охорони 
здоров’я та 
запобігання  



- засобів індивідуального 
захисту, 
- дезінфікуючих засобів та 
антисептиків; 
- виробів медичного 
призначення; 
- лікарських засобів; 
2) створення додаткового 
кадрового резерву медичних 
працівників та додаткового 
ліжкового фонду на випадок 
погіршення епідемічної 
ситуації з COVID-19; 
3) організація системної 
роботи з підвищення 
кваліфікації наявного 
медичного персоналу 

поширенню 
коронавірусної 
хвороби 
COVID – 19 

7.4.5  Проведення постійної 
медійної кампанії  
щодо вжиття заходів з 
протидії поширенню  
коронавірусної хвороби 
COVID-19 
 

2022-2024 
роки 

 

Департамент  
охорони 
здоров’я  
міської ради, 
комунальні  
некомерційні  
підприємства 
охорони 
здоров’я  
 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Створення 
ефективної 
системи 
захисту  
населення і 
працівників 
закладів 
охорони 
здоров’я та 
запобігання  
поширенню 
коронавірусної 
хвороби 
COVID – 19 

7.4.6  Забезпечення вакцинації 
населення від гострої 
респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, 
відповідно до Дорожньої 

2022-2024 
роки 

 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради,  
комунальні 
некомерційні 
підприємства - 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Забезпечення 
належного та 
рівного 
доступу до 
ефективної 
вакцини проти 
гострої 



карти, затвердженої МОЗ 
України 

центри 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги  
№№1, 2, 3, 4, 5 
м. Вінниці 
 

респіраторної 
хвороби 
COVID-19, 
спричиненої 
коронавірусом 
SARS-CoV-2 
для жителів 
Вінницької 
міської ТГ 

7.5. Реалізація 
державної 
політики у сфері 
охорони здоров’я 

   не 
потребує 
фінансув
ання 

     

7.5.1  Охорона материнства та 
дитинства.  
Репродуктивне здоров’я. 

        

7.5.1.1  Забезпечення проведення в  
КНП “ВМКПБ №1”,  
КНП “ВМКПБ №2”,   
КНП “ВМКЛ “ЦМтаД” 
моніторингу стану вагітних, 
роділь та породіль високого 
ступеня акушерського та  
перинатального ризику 

2022-2024 
роки 

КНП  
“ВМКПБ №1”,  
КНП  
“ВМКПБ №2”, 
КНП  
“ВМКЛ 
“ЦМтаД” 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Зменшення 
перинатальних 
ускладнень,  
попередження 
смертності 
 

7.5.1.2  Продовження впровадження 
клінічних протоколів з 
питань неонатології, 
педіатрії, акушерства та 
гінекології відповідно до 
рекомендацій ВООЗ та 
висновків науково-доказової 
медицини 

2022-2024 
роки 

КНП  
“ВМКПБ №1”,  
КНП  
“ВМКПБ №2”, 
КНП  
“ВМКЛ 
“ЦМтаД” 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Підвищення 
якості надання 
медичної  
допомоги 
 

7.5.1.3  Охоплення новонароджених 
неонатальним скринінгом 
(фенілкетонурія, 
муковісцидоз, гіпотиреоз, 
адрено-генітальний синдром)  
 

2022-2024 
роки 

КНП  
“ВМКПБ №1”,  
КНП  
“ВМКПБ №2”, 
КНП  

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Вчасне 
виявлення 
захворювань та 
запобігання 
інвалідності та 
смертності 



“ВМКЛ 
“ЦМтаД” 

7.5.1.4  Проведення тренінгів для  
медичних працівників КНП 
“ВМКПБ №1”, КНП 
“ВМКПБ №2”,  КНП “ВМКЛ 
“ЦМтаД”  
 

2022-2024 
роки 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
КНП “ВМКПБ 
№1”,  
КНП “ВМКПБ 
№2”,  КНП 
“ВМКЛ 
“ЦМтаД” 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Підвищення 
кваліфікації 
медичних 
працівників 

7.5.1.5  Забезпечення продовження 
роботи шкіл відповідального 
батьківства в жіночих 
консультаціях КНП “ВМКПБ 
№1”, КНП “ВМКПБ №2”, 
КНП “ВМКЛ “ЦМтаД” 

2022-2024 
роки 

КНП  
“ВМКПБ №1”,  
КНП  
“ВМКПБ №2”,  
КНП “ВМКЛ 
“ЦМтаД” 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Підвищення 
відповідальнос
ті майбутніх  
батьків щодо 
виховання 
здорового  
покоління 

7.5.1.6  Продовження впровадження 
ефективних інноваційних 
перинатальних технологій 
 

2022-2024 
роки 

КНП  
“ВМКПБ №1”,  
КНП  
“ВМКПБ №2”, 
КНП  
“ВМКЛ 
“ЦМтаД” 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Попередження 
перинатальних 
ускладнень  
та смертності 
 

7.5.2.  Протидія ВІЛ-
інфекції/СНІДу, 
туберкульозу, вірусним 
гепатитам, як поєднаним 
патологіям, які формують 
основний тягар 
інфекційних хвороб 

  не 
потребує 
фінансува
ння 

     
 

7.5.2.1  Забезпечення дотримання 
вимог інфекційного 
контролю у закладах охорони 
здоров’я Вінницької міської 
ТГ, унеможливлення 

2022-2024 
роки 

 
 
 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради,  

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Попередження 
поширення 
інфекційних  
захворювань 
 



інфікування ВІЛ-інфекцією, 
туберкульозом, вірусним 
гепатитом під час надання 
медичної допомоги 

 
 

комунальні 
некомерційні 
підприємства та 
комунальні 
підприємства 
охорони 
здоров’я  

7.5.2.2  Забезпечення належного 
інформування населення про 
проблеми ВІЛ-інфекції, 
вірусних гепатитів, 
туберкульозу, їх проявів, 
профілактики, можливості 
лікування 

2022-2024 
роки 

 
 
 
 
 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради,  
комунальні 
некомерційні 
підприємства та 
комунальні 
підприємства 
охорони 
здоров’я  

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Попередження 
поширення 
інфекційних  
захворювань 

7.5.2.3  Підвищення рівня знань 
медичних працівників щодо 
сучасних підходів до 
профілактики, діагностики та 
лікування ВІЛ-інфекції, 
вірусних гепатитів, 
туберкульозу 

2022-2024 
роки 

 
 
 
 
 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради,  
комунальні 
некомерційні 
підприємства та 
комунальні 
підприємства  
охорони 
здоров’я  

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Підвищення 
рівня якості 
надання 
медичної 
допомоги  

7.5.2.4  Забезпечення вільного 
доступу до консультування та 
безоплатного тестування на 
ВІЛ-інфекцію, вірусні 
гепатити населення, 
передусім молоді та 
представників груп ризику  
 

2022-2024 
роки 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради,  
комунальні 
некомерційні 
підприємства  

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Попередження 
поширення 
ВІЛ-інфекції, 
вірусних 
гепатитів серед 
найбільш 
уразливих груп  
населення та 
своєчасне 



направлення 
на лікування 

7.5.2.5  Забезпечення повного 
охоплення тестуванням на 
ВІЛ-інфекцію усіх хворих на 
туберкульоз, клієнтів програм 
замісної підтримувальної 
терапії, вагітних жінок та їх 
партнерів, дітей, народжених 
матерями з числа осіб, які 
живуть з ВІЛ-інфекцією 

2022-2024 
роки 

Департамент 
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони 
здоров’я  

не 
потребує 
фінансува
ння  

    Попередження 
поширення 
ВІЛ-інфекції 
серед 
найбільш 
уразливих груп  
населення та 
своєчасне 
направлення 
на лікування 

7.5.2.6  Забезпечення систематичного 
скринінгу та активного 
виявлення випадків 
туберкульозу та осіб, які 
перебувають в контакті з 
хворими на туберкульоз, в 
тому числі серед ключових 
груп населення 

2022-2024 
роки 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради,  
комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони 
здоров’я  

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Попередження 
поширення 
туберкульозу 
серед 
найбільш 
уразливих груп  
населення та 
своєчасне 
направлення 
на лікування 

7.5.2.7  Забезпечення створення 
комфортних і безпечних умов 
для надання амбулаторної 
медичної допомоги 
неактивним хворим на 
туберкульоз відповідно до їх 
індивідуальних потреб із 
забезпеченням соціальної, 
підтримки, контролю за 
прийомом препаратів, у тому 
числі інтерактивних методів 

2022-2024 
роки 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради,  
комунальні 
некомерційні 
підприємства – 
центри 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги 
№№1,2,3,4,5  
м. Вінниці 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Підвищення 
рівня якості 
надання 
медичної 
допомоги 

7.5.3  Боротьба з онкологічними 
захворюваннями 

  не 
потребує 

     



фінансува
ння 

7.5.3.1  Здійснення профілактики 
онкозахворювань шляхом 
системного інформування 
населення щодо факторів 
ризику виникнення 
злоякісних новоутворень, 
необхідності проходження 
профілактичних медичних 
оглядів з залученням до 
здорового способу життя 

2022-2024 
роки 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради,  
комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони 
здоров’я 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Профілактика 
онкологічної 
захворюваност
і,  
збереження 
здоров’я 
населення 
 

7.5.3.2  Забезпечення ранньої 
діагностики онкозахворювань 
з метою ефективного 
лікування та раціонального 
використання доступних 
ресурсів для збільшення 
тривалості та якості життя 
пацієнтів онкологічного 
профілю, термінів 
безрецидивної виживаності, 
зниження смертності 

2022-2024 
роки 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради,  
комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони 
здоров’я 
 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Виявлення 
онкологічних 
захворювань 
на ранніх 
стадіях, 
своєчасне 
лікування та  
спостереження 
населення для 
продовження  
якості та 
тривалості 
життя 

7.5.3.3  Забезпечення якісного 
надання паліативної медичної 
допомоги та догляду 
пацієнтам з онкологічними 
захворюваннями, покращення 
якості їх життя 

2022-2024 
роки 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони 
здоров’я 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Підвищення 
якості життя 
пацієнтів  

7.6 Профілактичні 
заходи та 
пропаганда 

   не 
потребує 
фінансув
ання 

     



здорового 
способу життя 

7.6.1  Забезпечення своєчасного 
проведення планової 
імунопрофілактики дитячого 
та дорослого населення 

2022-2024 
роки 

 
 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства – 
центри 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги 
№№1,2,3,4,5 
м.Вінниці 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Профілактика 
захворюваност
і дитячого та 
дорослого  
населення на 
керовані 
інфекції 

7.6.2.  Забезпечення належного 
інформування населення про 
прояви, можливі 
ускладнення, методи 
профілактики найбільш 
поширених неійнфекційних 
та інфекційних захворювань 

2022-2024 
роки 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
департамент у 
справах ЗМІ та 
зв’язків з 
громадськістю, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства, 
комунальні 
підприємства 
охорони 
здоров'я 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Профілактика 
захворюваност
і населення,  
збереження 
здоров’я 
населення 
 

7.6.3.  Проведення заходів, 
направлених на  
формування прихильності у 
жителів ВМТГ до здорового 
способу життя, активних 
занять спортом серед 

2022-2024 
роки 

Департамент  
освіти, комітет 
по фізичній 
культурі та 
спорту, відділ у 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Профілактика 
захворюваност
і, збереження 
здоров’я 
населення 



дитячого населення і молоді 
та на профілактику 
негативних явищ в 
молодіжному середовищі 

справах молоді 
та туризму,  
департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради 

7.6.4.  Профілактика травматизму 
серед учнів закладів загальної 
середньої освіти, проведення 
навчань та лекцій з 
профілактики сколіозу, 
хвороб зору в літніх таборах, 
попередження негативних 
явищ серед дитячого 
населення та підвищення 
рівня усвідомлення 
важливості здорового та 
активного способу життя 

2022-2024 
роки 

Директор КНП 
“ВМКЛ 
“ЦМтаД” 
 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Підвищення 
рівня 
обізнаності та 
відповідальнос
ті серед 
дитячого 
населення 
щодо 
підтримання 
здорового 
способу життя 
та 
атравматичної 
поведінки 
дітей  

7.6.5  Інформування населення 
через засоби масової 
інформації та мережу 
Інтернет щодо принципів  
здорового харчування, 
ведення здорового способу  
життя  
 

2022-2024 
роки 

 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
департамент у 
справах ЗМІ та 
зв’язків з 
громадськістю, 
комунальні 
некомерційні 
підприємства та 
комунальні 
підприємства 
охорони 
здоров'я  

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Формування 
прихильності 
населення до 
здорового 
способу життя, 
профілактика 
захворюваност
і, збереження 
здоров’я 
населення  

7.6.6.  Проведення консультування з 
питань контрацепції, 

2022-2024 
роки 

КНП “ВМКЛ 
“ЦМтаД” 

не 
потребує 

    Підвищення 
рівня 



планування сім’ї, 
профілактика захворювань 
репродуктивної системи у 
дітей та підлітків на базі  
Клініки дружньої до молоді 
КНП “ВМКЛ ”ЦМтаД” 
 

фінансува
ння 

відповідальнос
ті серед 
молодих пар, 
формування 
позитивної  
мотивації 
щодо 
здорового 
способу життя,  
знайомство 
підлітків та 
молоді з 
основами  
здорового 
способу життя, 
здійснення  
профілактично
ї роботи з 
молоддю 
шляхом зміни 
моделі 
ризикованої 
поведінки,  
профілактика 
небажаної 
вагітності 

7.7. Забезпечення 
участі медичних 
працівників у 
роботі постійно 
діючої військово-
лікарської 
комісії 

   не 
потребує 
фінансув
ання 

     

7.7.1  Забезпечення участі 
медичних працівників КНП 
«Вінницька міська клінічна 
лікарня №1» та КНП 
«Вінницька міська клінічна 

2022-2024 
роки 

 

Департамент  
охорони 
здоров’я  
міської ради, 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Підвищення 
якості роботи в 
частині  
комплектуванн
я ЗСУ та інших  



стоматологічна поліклініка» у 
роботі постійно діючої 
військово - лікарської комісії 
Вінницького об’єднаного 
міського територіального 
центру комплектування та 
соціальної підтримки для 
проведення медичних оглядів 
та обстежень допризовників, 
призовників, 
військовослужбовців, 
резервістів, контрактників та 
кандидатів на навчання у 
вищих військово-навчальних 
закладах та військових 
навчальних підрозділах 
вищих навчальних закладів 
Міністерства оборони 
України та виділення коштів 
з бюджету Вінницької міської 
ТГ для виплати заробітної 
плати відповідно до 
встановлених чинним 
законодавством умов оплати 
праці та сплати ЄСВ. 

КНП «ВМКЛ 
№1», 
КНП 
«ВМКСП»,  
Вінницький  
об’єднаний  
міський  
територіальний  
центр  
комплектування 
та соціальної  
підтримки 

військових 
формувань. 
Виконання  
вимог 
нормативних 
документів у  
сфері 
оборонної 
роботи 

7.7.2  Забезпечення участі 
медичних працівників КНП 
«Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня 
ім. акад. О.І. Ющенка 
Вінницької обласної Ради» у 
роботі постійно діючої 
військово – лікарської комісії 
Вінницького об’єднаного 
міського територіального 
центру комплектування та 
соціальної підтримки для 
проведення медичних оглядів 

2022-2024 
роки 

 

Департамент  
охорони 
здоров’я міської 
ради, 
департамент 
охорони 
здоров’я та 
реабілітації 
Вінницької 
обласної ради, 
КНП 
«Вінницька 
обласна 

не 
потребує 
фінансува
ння 

    Підвищення 
якості роботи в 
частині  
комплектуванн
я ЗСУ та інших 
військових 
формувань. 
Виконання 
вимог 
нормативних 
документів у 
сфері 



та обстежень допризовників, 
призовників, 
військовослужбовців, 
резервістів, контрактників та 
кандидатів на навчання у 
вищих військово-навчальних 
закладах та військових 
навчальних підрозділах 
вищих навчальних закладів 
Міністерства оборони 
України шляхом надання 
відповідної субвенції з 
бюджету Вінницької міської 
ТГ обласному бюджету 
Вінницької області для 
виплати заробітної плати 
відповідно до встановлених 
чинним законодавством умов 
оплати праці та сплати ЄСВ. 

клінічна 
психоневрологі
чна лікарня ім. 
акад. О.І. 
Ющенка 
Вінницької  
обласної Ради»,  
Вінницький  
об’єднаний 
міський 
територіальний  
центр  
комплектування 
та соціальної 
підтримки 

оборонної 
роботи 
 



8. Наскрізні теми в контексті КІРМ 2030 
 

Наскрізні теми Врахування прав та потреб чоловіків та жінок є 
актуальною наскрізною темою при плануванні, реалізації, 
оцінці та моніторингу Програми. Також при лікуванні 
окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань. 
Демографія, прогноз є наскрізною темою у контексті 
демографічної динаміки м. Вінниці, змін у віковій 
структурі населення та динаміці міграційних процесів.  
Зростання населення у громаді відбувається, в тому числі, 
й через збільшення категорії населення старшого віку 
(понад 60 років), за рахунок збільшення тривалості життя. 
За прогнозами відбуватиметься подальше старіння 
населення. Збільшуватиметься середній вік населення та 
тривалість життя. Отже, кількість громадян похилого віку 
зростатиме, що в свою чергу вимагатиме від міської влади 
ще більшої уваги у розвитку напрямків роботи з літніми 
людьми, зокрема їх інтеграцію в громадське життя у 
територіальній громаді та створено умови для їх 
самореалізації. 
Облік ресурсів та цифровізація є актуальною 
наскрізною темою в контексті цифрового просування 
міста - сайт, сторінки в соціальних мережах. Доступ до 
даних установ та закладів медичного спрямування, в тому 
числі, через відкриті дані. 

Пріоритизація наскрізної 
теми 

Тема «Облік ресурсів та цифровізація» є найбільш 
релевантною наскрізною темою під час реалізації, оцінці, 
моніторингу та контролю системи охорони здоров’я 
Вінницької міської територіальної громади, вчасного 
реагування та раціонального використання ресурсів 
(кадрового, фінансового, обладнання, оснащення т.ін.) 

Заходи У Вінниці з 2011 року реалізовувалась програма 
інформатизації галузі охорони здоров’я: І етап – 2011-2015 
рр., ІІ етап – 2016-2020 рр. 

Заходи міської програми «Інформатизація галузі на 
2011-2015 роки», затвердженої рішенням Вінницької 
міської ради (ВМР) від 24.12.2010 р. №43, передбачали 
впровадження єдиної інформаційної системи між 
закладами первинного та вторинного рівня для обміну 
інформацією, зберігання та спрощення пошуку інформації 
про пацієнта. 

Маючи позитивний досвід по впровадженню заходів 
програми, Рішенням Вінницької міської ради від 
25.12.2015 року №38 затверджено програму 
«Інформатизація галузі охорони здоров’я на 2016-2020 
роки» (зі змінами), яка передбачала впровадження ІІ етапу 
інформатизації - створення робочих місць в медичних 
закладах вторинного рівня та обслуговування медичної 
інформаційної системи в закладах, в яких було створено 
робочі місця на І етапі впровадження. 

В єдину мережу підключені та обʼєднані 16 
муніципальних закладів охорони здоровʼя ВМТГ. 

Закуплене та встановлене ліцензійне програмне 



забезпечення МІС «Доктор Елекс». На сьогоднішній день 
створено 979 автоматизованих робочих місць (далі - АРМ) 
для роботи в медичній інформаційній системі «Доктор 
Елекс». Кількість АРМ постійно збільшується залежно від 
потреб закладу та по мірі укомплектованості лікарським 
персоналом. Електронна медична картка впроваджена в 
межах єдиного медичного інформаційного простору 
Вінницької міської територіальної громади на 
амбулаторному рівні та в умовах стаціонару. 

Амбулаторний прийом пацієнтів ведеться за 
електронною чергою. 

Центри первинної медико-санітарної допомоги та 
заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу, з 
використанням впровадженої медичної інформаційної 
системи інтегровані з центральним компонентом бази 
даних електронної системи охорони здоровʼя, створюють 
електронні медичні записи, електронні направлення, 
електронні рецепти та лікарняні. 

У рамках міської програми «Інформатизація галузі 
охорони здоров’я м. Вінниці» створено інтернет-ресурс 
«Персональний кабінет пацієнта» (https://de.vmr.gov.ua/). 
За допомогою цього ресурсу пацієнти можуть без 
телефонного дзвінка чи візиту до закладу охорони 
здоров’я записатися на прийом до лікаря через Інтернет. 
Окрім цього, можна не виходячи з дому дізнатися 
результати своїх аналізів, ознайомитись із висновками 
лікаря та призначеним лікуванням тощо. На сьогодні 
реалізована активна робота персонального кабінету 
пацієнта (190 тисяч користувачів-пацієнтів, що складає 
49% населення ВМТГ) 

Очікувані результати ●   збереження та зміцнення  здоров’я населення; 
●     підвищення якості та ефективності надання медичної 
допомоги; 
●   скорочення поширеності інфекційних захворювань, в 
тому числі соціально значимих; 
●   покращення демографічної ситуації в громаді: 
збільшити показники тривалості життя мешканців 
громади; 
●   створення конкурентного медичного середовища 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



9. Просторовий вимір 

 
Реалізація заходів Програми буде здійснюватися в комунальних 

некомерційних підприємствах та комунальних підприємствах сфери охорони 
здоров’я Вінницької міської територіальної громади. 

Програму розроблено з урахуванням подальшої інтеграції заходів і 
проєктів у веб-платформу міських даних. 
 

10. Система управління та контролю за ходом виконання програми 
 

Розробником Програми є департамент охорони здоров’я Вінницької міської 
ради.  

Відповідальним виконавцем даної програми є департамент охорони 
здоров’я Вінницької міської ради. Співвиконавцями є комунальні некомерційні 
підприємства та комунальні підприємства сфери охорони здоров’я Вінницької 
міської територіальної громади, виконавчі органи Вінницької міської ради. 

Узагальнення матеріалів від виконавців програми здійснює департамент 
охорони здоров’я Вінницької міської ради.  

Виконавці Програми забезпечують її реалізацію в повному обсязі та у 
визначені терміни.  

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради 
з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.   

Щорічне звітування про виконання Програми відбувається не пізніше 15 
квітня року, що настає за звітним. Відповідальний виконавець Програми надає 
департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради інформацію про 
виконання Програми (згідно з формами, передбаченими додатками Порядку 
розробки, виконання і моніторингу цільових програм (рішення виконавчого 
комітету від 21.05.2021р. № 1192, зі змінами). 



Внесення змін до Програми здійснюватиметься за процедурою внесення 
змін до місцевих нормативних актів. 

 
11. Ключові показники програми 

 
Для моніторингу реалізації Заходів Програми та її ефективності передбачені 

індикатори моніторингу, які наведені нижче та будуть щорічно 
відслідковуватись департаментом охорони здоров’я, а саме:   
 

№ 
з/п Найменування показника 

Оди
ниця 
вимі
ру 

Значення показника 

Фактичні 
дані 

(вихідні) 

Прогнозні дані, по роках 

2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Охоплення дитячого 
населення плановою 
вакцинацією 

% 73% 75% 75% 75% 

2 Охоплення вакцинацією 
від COVID-19 дорослого 
задекларованого 
населення 

% 48% 75% в залежності 
від 

державного 
плану 

екстреної 
вакцинації 

в залежності 
від 

державного 
плану 

екстреної 
вакцинації 

3 Охоплення скринінговими 
обстеженнями на  
10 000 задекларованого 
населення 

⁰/⁰⁰⁰ 
 

2000 - у 
разі 

карантинни
х обмежень 
планових 

консультац
ій, 

 4000 - за 
умови 
зняття 

карантинни
х обмежень 

2000 -  у 
разі 

карантинни
х обмежень 
планових 

консультац
ій, 

 4000 - за 
умови 
зняття 

карантинн
их 

обмежень 

2000 - у 
разі 

карантинни
х обмежень 
планових 

консультац
ій, 

 4000 - за 
умови 
зняття 

карантинни
х обмежень 

2000 -  у разі 
карантинних 

обмежень 
планових 

консультаці
й, 

 4000 - за 
умови зняття 
карантинних 

обмежень 

4 % звернення у пункти 
невідкладної медичної 
допомоги ЦПМСД 
хронічних хворих від 
загальної кількості візитів 

% Не вище 
2‰ 

Не вище 
2‰ 

Не вище 
2‰ 

Не вище 2‰ 

5 Перинатальна смертність ‰ Не вище 
7‰ 

Не вище 
7‰ 

Не вище 
7‰ 

Не вище 7‰ 

6 Смертність дітей 1-го року 
життя 

‰ Не вище 
4‰ 

Не вище 
4‰ 

Не вище 
4‰ 

Не вище 4‰ 

7 Смертність населення в 
працездатному віці 

‰ Не вище 
2‰ 

Не вище 
2‰ 

Не вище 
2‰ 

Не вище 2‰ 

8 Забезпеченість лікарями 
ПМД (лікарі ЗПСМ, 
терапевти, педіатри) на  
10 000 населення 

‰ 9‰       9‰  9‰  9‰ 

 
 
Міський голова                      С.Моргунов 



Департамент охорони здоров’я міської ради 
Стефанкова Світлана Василівна 
Заступник директора департаменту 
 
 
 
 
 


