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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 23.08.2018 № 1294                                   32 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 та доповнення до підрозділу ХІ «Заклади охорони здоров’я 

- комунальні некомерційні підприємства, які надають первинну медичну 

допомогу населенню за рахунок коштів міського бюджету» розділу 

4.«ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» програми «Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки», 

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

пункт 2 доповнити підпунктами 2.6. та 2.7. 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 23.08.2018 № 1294  

 

                   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 

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 

2.6. Безкоштовне та пільгове забезпечення 

жителів міста Вінниці лікарськими 

засобами за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями 

захворювань відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 

17.08.1998 року №1303 в разі їх 

незабезпечення за рахунок коштів 

державного бюджету. 

Департамент 

охорони 

здоров’я міської 

ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги №№1, 

2, 3, 4, 5 

м.Вінниці 

2018 рік Забезпечення населення 

додатковими соціальними 

гарантіями  

2.7. Безкоштовне та пільгове забезпечення 

жителів міста Вінниці, хворих на 

цукровий діабет, препаратами інсуліну 

за рецептами лікарів, в разі їх 

незабезпечення за рахунок коштів 

Департамент 

охорони 

здоров’я міської 

ради, 

комунальні 

2018 рік Забезпечення населення 

додатковими соціальними 

гарантіями 
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державного бюджету, відповідно до 

Порядку відшкодування вартості 

препаратів інсуліну, який затверджено 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.03.2016 року №239 (зі 

змінами), постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.03.2014 року 

№73 (зі змінами); наказів Міністерства 

охорони здоров’я України від  

23.12.2015 року №890 (зі змінами) та 

від 07.03.2018 року №453. 

некомерційні 

підприємства 

центри 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги №№1, 

2, 3, 4, 5 

м.Вінниці 

       

 

 

 

 

 

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

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  

 
 


