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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 27.06.2018 № 1253                                       31 сесія 7 скликання  
             м.Вінниця 
 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 23.12.2016 № 533 (зі змінами) 

 

 

Враховуючи вимоги Закону України від 06.04.2017р. №2002-VII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Закону 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» №2168-VIII від 19.10.2017 року, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30.11.2016р. №1013-Р «Про схвалення Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я», керуючись статтею 26, частиною 1 

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

 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до міської програми «Здоров’я вінничан на 2017-2020 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 №533 (зі змінами), а 

саме розділ 4.«ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» доповнити підрозділом ХІ «Заклади 

охорони здоров’я - комунальні некомерційні підприємства, які надають первинну 

медичну допомогу населенню за рахунок коштів міського бюджету» згідно з 

додатком до даного рішення.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

(Паненко В.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                   С. Моргунов 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
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 Додаток 

 до рішення міської ради  

 від 27.06.2018 № 1253 

 
                   4.ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

п/п Заходи Виконавці Термін виконання Очікуваний результат 

ХІ Заклади охорони здоров’я - комунальні некомерційні підприємства, які надають первинну медичну допомогу населенню за рахунок коштів 

міського бюджету 

1. Забезпечення відповідно до статті 89 

Бюджетного кодексу України, комунальних 

некомерційних підприємств, які надають 

первинну медичну допомогу населенню, 

фінансовими ресурсами  (фінансова 

підтримка) для оплати комунальних послуг 

та енергоносіїв а саме:  

 теплопостачання; 

 водопостачання та водовідведення; 

  електроенергія; 

  природний газ. 

  

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м.Вінниці 

2018 рік Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, які споживаються  

комунальними некомерційними 

підприємствами центрами первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці 

2. Заходи з надання населенню міста Вінниці медичних послуг з первинної медичної допомоги за рахунок коштів міського бюджету, 

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

2.1. Безкоштовне забезпечення продуктами 

дитячого харчування  дітей перших двох 

років життя із малозабезпечених сімей, яким 

призначається та виплачується державна 

допомога згідно з Законом України «Про 

державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», згідно норм 

Інструкції Міністерства охорони здоров’я 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

2018 рік Забезпечення населення додатковими 

соціальними гарантіями  
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України від 30.03.1994 року №42 «Про 

порядок безкоштовного забезпечення 

продуктами дитячого харчування дітей 

перших двох років життя  із 

малозабезпечених сімей», а саме: 

- дітям першого року життя – 

рекомендований набір продуктів 

відповідно до додатку 1 Інструкції; 

- дітям другого року життя – 

рекомендований набір продуктів 

відповідно до додатку 2 Інструкції. 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м.Вінниці 

2.2. Безкоштовне забезпечення жителів міста 

Вінниці, які мають певні рідкісні (орфанні) 

хвороби (згідно консультативних висновків 

обласного спеціаліста за фахом 

«Імунологія»), необхідними лікарськими 

засобами (імуноглобулінами), що 

зареєстровані в Україні в установленому 

порядку та включені до галузевих 

стандартів у сфері охорони здоров’я, 

відповідно до медичних показів, протоколів 

надання медичної допомоги, за рецептами 

лікарів, а  саме: 

- зчеплена з Х-хромосомою 

агаммаглобулінемія (Брутона) (з 

дефіцитом гормону росту); 

- загальний варіабельний імунодефіцит. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м.Вінниці 

2018 рік Забезпечення лікарськими засобами 

хворих по життєвим показам 

2.3. Безкоштовне забезпечення окремими  

дороговартісними та життєво необхідними 

лікарськими засобами, які зареєстровані в 

Україні в установленому порядку та 

включені до галузевих стандартів у сфері 

охорони здоров’я,  жителів, які хворіють на 

певні захворювання згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 

року № 1303 «Про  впорядкування 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

2018 рік 

 

Забезпечення лікарськими засобами 

хворих по життєвим показам  
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безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у 

разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями 

захворювань», відповідно до медичних 

показань, протоколів надання медичної 

допомоги та за рецептами лікарів, 

а саме: 

- імуносупресорами, хворих після проведення   

трансплантації нирки; 

- лікувальним харчуванням при 

фенілкетонурії у дітей віком до 18-ти років. 

3, 4, 5 м.Вінниці 

2.4. Безкоштовне забезпечення технічними та 

іншими засобами  осіб з інвалідністю (згідно 

висновків МСЕК), дітей з інвалідністю 

(згідно висновків обласної ЛКК), які є 

жителями міста Вінниці, відповідно до їх 

індивідуальних програм реабілітації, 

передбачених Порядком забезпечення 

інвалідів і дітей–інвалідів технічними та 

іншими засобами, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 

03.12.2009  №1301,  

а саме: 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м.Вінниці 

2018 рік 

 

 

Забезпечення технічними та іншими 

засобами хворих по життєвим показам  

2.4.1. - слуховими апаратами; 

2.4.2. - сечо- і калоприймачами; 

2.4.3. - підгузками. 

2.5. Забезпечення проведення 

туберкулінодіагностики та вакцинації дітей, 

віком до 18-ти років, проти туберкульозу 

(БЦЖ), відповідно до календаря щеплень, 

затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 11.08.2014 

року №551 «Про удосконалення проведення 

профілактичних щеплень в Україні» та 

статті 8 Закону України «Про захист 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

2018 рік Попередження захворюваності  на 

туберкульоз серед дитячого населення  
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населення від інфекційних хвороб»  від 6 

квітня 2000 року N 1645-III, в разі 

незабезпечення зазначених заходів за 

рахунок коштів державного бюджету.  

3, 4, 5 м.Вінниці 

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

рахунок коштів міського бюджету 

3.1. Проведення поточних ремонтів приміщень 

центрів первинної медико-санітарної 

допомоги м.Вінниці 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м.Вінниці 

2018 рік Забезпечення дотримання санітарно-

гігієнічних норм приміщень 

3.2. Забезпечення оплати послуг оренди 

приміщення по вул.Шепеля,23 комунальним 

некомерційним підприємством «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №5 

м.Вінниці» згідно договору оренди від 

01.02.2018 року №93. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №5 

м.Вінниці» 

2018 рік Оплата послуг оренди комунальним 

некомерційним підприємством «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

№5 м.Вінниці» 

3.3. Придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для центрів первинної медико-

санітарної допомоги м.Вінниці. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м.Вінниці 

2018 рік Оснащення медичних закладів сучасним 

обладнанням,  в т.ч. медичним, меблями, 

комп’ютерною технікою 
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3.4. Проведення капітальних ремонтів 

приміщень центрів первинної медико-

санітарної допомоги м.Вінниці. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№1, 2, 

3, 4, 5 м.Вінниці 

2018 рік Поліпшення стану приміщень 

 

       

 

 

 

 

 

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

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


