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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 26.10.2018 № 1389                                   34 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 міської програми «Здоров’я вінничан на 

2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 №533 (зі 

змінами), а саме: 

1.1. розділ 4.«ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» доповнити підрозділом ХІІ «Заклади 

охорони здоров’я - комунальні некомерційні підприємства, які надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу населенню за рахунок коштів 

міського бюджету» згідно з додатком до даного рішення; 

1.2. в підпункті 2.7. пункту 2 підрозділу ХІ слова «… від 07.03.2018 року 

№453» замінити словами «…наказу Міністерства охорони здоров’я України про 

затвердження реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати 

інсуліну, який є чинним на момент відпуску препаратів інсуліну»; 

1.3. в пункті 1. та підпунктах 3.3., 3.4. пункту 3. підрозділу ХІ розділу 

4.«ЗАХОДИ ПРОГРАМИ» слова «2018 рік» замінити словами «2018-2019 роки». 

 

 

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

 до рішення міської ради  

 від 26.10.2018 № 1389 

 

                   4.ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

п/п Заходи Виконавці Термін виконання Очікуваний результат 

ХІІ Заклади охорони здоров’я - комунальні некомерційні підприємства, які надають вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню за рахунок коштів міського бюджету 

1. Забезпечення відповідно до статті 89 

Бюджетного кодексу України, комунальних 

некомерційних підприємств, які надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню, фінансовими ресурсами  

(фінансова підтримка) для оплати 

комунальних послуг та енергоносіїв а саме:  

 теплопостачання; 

 водопостачання та водовідведення; 

  електроенергія; 

  природний газ. 

  

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню 

2018-2019 роки Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, які споживаються  

комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають 

вторинну спеціалізовану медичну 

допомогу населенню.  

2. Заходи з надання населенню міста Вінниці медичних послуг з вторинної спеціалізованої медичної допомоги за рахунок коштів 

міського бюджету, використання яких здійснюється відповідно до порядків, затверджених рішенням виконавчого комітету 

міської ради 

2.1. Безкоштовне забезпечення виробами 

медичного призначення (штучними 

кришталиками) при хірургічному видаленні 

катаракти у хворих, які є жителями міста 

Вінниці та відносяться до категорії: 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ВМКЛ №3» 

2018 рік Забезпечення додатковими 

соціальними гарантіями окремих 

категорій населення міста Вінниці. 
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- 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; 

- учасники бойових дій та особи, які 

належать до учасників бойових дій; учасники 

війни та особи, які належать до учасників 

війни; особи, які мають заслуги перед 

Батьківщиною; особи з інвалідністю 

внаслідок війни; діти війни, що є особами з 

інвалідністю відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-

ХІІ; 

 - матері-одиночки, на утриманні яких є 

неповнолітні діти (муніципальна пільга); 

- Почесні донори України (муніципальна 

пільга); 

- медичні працівники міських 

комунальних закладів охорони здоров’я міста 

Вінниці (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. 

2.2. Безкоштовне забезпечення технічними 

засобами (кардіостимуляторами, стент-

системами) та витратними матеріалами при 

наданні невідкладної спеціалізованої 

медичної допомоги ургентним хворим 

відповідно до Уніфікованого клінічного 

протоколу медичної допомоги, який 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ВРЦСП» 

2018 рік Забезпечення технічними засобами 

(кардіостимуляторами,  стент-

системами) та витратними 

матеріалами при наданні 

невідкладної спеціалізованої 

медичної допомоги ургентним 
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затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 15.06.2016 року № 597 

та особам з інвалідністю (згідно висновків 

МСЕК), 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 (зі 

змінами), в разі незабезпечення зазначених 

заходів за рахунок коштів державного 

бюджету. 

хворим та пільговим категоріям 

населення по життєвим показам. 

2.3. Безкоштовне проведення антирабічних 

щеплень ургентних пацієнтів (профілактика 

захворювань людей на сказ) відповідно до 

наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 15.04.2004 року №205 та 

безкоштовне проведення екстреної 

профілактики шляхом вакцинації для 

попередження виникнення правця у випадку 

травм ургентним пацієнтам відповідно до 

Інструкції зі специфічної профілактики 

правця, затвердженої наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 05.08.1999 року 

№198, в разі незабезпечення зазначених 

заходів за рахунок коштів державного 

бюджету. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ВМКЛ 

ШМД» 

2018 рік Попередження захворюваності  на 

сказ та правець. 

2.4. Безкоштовне та пільгове забезпечення дітей, 

які є жителями міста Вінниці, хворих на 

цукровий діабет, препаратами інсуліну за 

рецептами лікарів, в разі їх незабезпечення за 

рахунок коштів державного бюджету, 

відповідно до Порядку відшкодування 

вартості препаратів інсуліну, який 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, КНП 

«ВМКЛ «ЦМтаД» 

 

2018 рік Забезпечення населення 

додатковими соціальними 

гарантіями. 
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затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.03.2016 року №239 (зі 

змінами), постанови Кабінету Міністрів 

 України від 05.03.2014 року №73 (зі змінами); 

наказів Міністерства охорони  

здоров’я України від 23.12.2015 року №890 

(зі змінами) та наказу Міністерства охорони 

здоров’я України про затвердження реєстру 

референтних цін (цін відшкодування) на 

препарати інсуліну, який є чинним на момент 

відпуску препаратів інсуліну. 

   

2.5. Безкоштовне забезпечення дітей, які є 

жителями міста Вінниці, хворих на цукровий 

діабет витратними матеріалами та виробами 

медичного призначення (тест-смужки, 

шприци інсулінові, ланцети засоби для 

інсулінових помп, препарат «Глюкагон» 

тощо) (муніципальна пільга). 

Департамент 

охорони здоров’я, 

КНП «ВМКЛ 

«ЦМтаД» 

2018 рік Забезпечення витратними 

матеріалами та виробами 

медичного призначення дітей 

хворих на цукровий діабет. 

2.6. Безкоштовне надання послуг 

зубопротезування за рахунок коштів міського 

бюджету пільговим категоріям населення, які 

мають на це право відповідно до Законів 

України: 

-  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 22.10.1993 №355 1-

ХІІ; 

-  «Про донорство крові та її компонентів» 

від 23.06.1995 №239/95-ВР; 

-   «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні» від 16.12.1993 

№3721-ХІІ; 

- «Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

Департамент 

охорони здоров’я, 

МКП «МСЦ» 

2018 рік Забезпечення населення 

соціальними гарантіями. 
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соціальний захист» від 24.03.1998 №203/98-

ВР; 

- «Про основи соціальної захищеності осіб 

з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 

N875-XII; 

-  «Про жертви нацистських 

переслідувань» від 23.03.2000 №1584-III,  

в разі незабезпечення зазначених заходів за 

рахунок коштів державного бюджету. 

2.7. Забезпечення надання медичних послуг з 

рентгенівської  комп'ютерної томографії  

ургентним хворим при: 

- підозрі на гостре порушення 

мозкового кровообігу; 

- травмі для виключення 

внутрішньочерепного крововиливу, 

 за договорами, укладеними між 

комунальними некомерційними 

підприємствами - закладами охорони 

здоровʼя, які надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу населенню, 

та підприємствами - надавачами таких 

послуг, в разі відсутності необхідного 

обладнання для обстеження ургентних 

хворих та незабезпечення зазначених заходів 

за рахунок коштів державного бюджету. 

Департамент 

охорони здоров`я, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню,  

КП «МЛДЦ» 

2018 рік Проведення вчасної та якісної 

діагностики захворювань у 

пацієнтів в ургентних випадках. 

3. Заходи з розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств, що надають вторинну спеціалізовану медичну 

допомогу населенню за рахунок коштів міського бюджету 

3.1. Проведення поточних ремонтів приміщень 

закладів охорони здоров’я - комунальних 

некомерційних підприємств, які надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

2018 рік Забезпечення дотримання 

санітарно-гігієнічних норм 

приміщень. 
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спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню  

3.2. Оплата за рахунок коштів міського бюджету 

видатків на лікувальне харчування хворих у 

закладах охорони здоров’я - комунальних 

некомерційних підприємствах, які надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню відповідно до Порядку організації 

системи лікувального харчування та норм 

харчування на одного хворого на день, 

затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 29.10.2013 року №931, в 

разі незабезпечення зазначених заходів за 

рахунок коштів державного бюджету. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню 

2018 рік Удосконалення організації 

лікувального харчування в 

комунальних закладах охорони 

здоров’я міста Вінниці. 

3.3. Придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для закладів охорони здоров’я - 

комунальних некомерційних підприємств, які 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

допомогу населенню.  

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню  

2018-2019 роки Оснащення медичних закладів 

сучасним обладнанням,  в т.ч. 

медичним, меблями, 

комп’ютерною технікою тощо. 

3.4. Проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій приміщень (будівель) закладів 

охорони здоров’я - комунальних 

некомерційних підприємств, які надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню 

2018-2019 роки Поліпшення стану приміщень, 

будівель. 
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3.5. Проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації, 

обробка дерев'яних конструкцій 

протипожежною емульсією, в закладах 

охорони здоров’я - комунальних 

некомерційних підприємствах, які надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню 

2018 рік Поліпшення стану інженерних 

мереж, будівельних конструкцій, 

будівель.  

3.6. Проведення поточних ремонтів обладнання 

закладів охорони здоров’я - комунальних 

некомерційних підприємств, які надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства, які 

надають вторинну 

спеціалізовану 

медичну допомогу 

населенню  

2018 рік Забезпечення гарантованого 

робочого стану обладнання. 

 

 

 

 

                                         

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

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


