
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 29.01.2021 № 155          5 сесія 8 скликання  
         м. Вінниця 

 

 

 

Про виконання програми «Інформатизація галузі 

охорони здоров’я на 2016-2020 роки» та внесення 

змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року 

№ 38 (зі змінами) 

 

 

 

У місті з 2011 року реалізовується програма інформатизації галузі охорони 

здоров’я: І етап – 2011-2015 рр., ІІ етап – 2016-2020 рр.  

Рішенням Вінницької міської ради від 25.12.2015 року №38 затверджено  

програму «Інформатизація галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки» (зі 

змінами) (далі - Програма), яка передбачає 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. 

 Впровадження інформаційних технологій дає змогу підвищити 

ефективність управління і планування системи охорони здоров’я, можливість 

проведення оперативного аналізу, прогнозування соціально-економічних 

показників розвитку медичної галузі, отримання достовірної інформації та 

оцінки поточної ситуації щодо систематизації роботи медичної установи та 

покращення комунікації між її структурними підрозділами, покращення якості 

медичного обслуговування мешканців територіальної громади міста.  

В умовах поширення гострого респіраторного захворювання COVID-19 та 

карантинних заходів в тому числі завдяки інформатизації налагоджено та 

оптимізовано нагляд та спостереження за пацієнтами, проводиться 

систематичний контроль якості нагляду, експертні оцінки якості ведення 

випадків захворювань, спостереження за контингентами, які перебувають в групі 

ризику захворювання.  

В єдину мережу підключені та обʼєднані 16 муніципальних закладів 

охорони здоровʼя ВМТГ. Створено 925 автоматизованих робочих місць (далі - 

АРМ) для роботи в медичній інформаційній системі, з них на первинному рівні - 

356 АРМ, на вторинному рівні - 556 АРМ (в т. ч. 272 в амбулаторних 

підрозділах). 

З електронною медичною карткою працюють 2579 медичних працівників, з 

них 1411 лікарів, 905 медичних сестер. 



Електронна медична картка впроваджена в межах єдиного медичного 

інформаційного поля Вінницької міської територіальної громади на 

амбулаторному рівні та в умовах стаціонару. 

Населення громади активно користується електронними сервісами в галузі 

охорони здоров’я – доступом до електронної медичної картки та можливістю 

онлайн-запису на прийом до лікаря. Станом на 14.12.2020 року зареєстровано 

182,3 тисяч користувачів «Персональним кабінетом пацієнта» (49% населення м. 

Вінниці). За 11 місяців 2020 року зроблено 37,3 тис. онлайн-записів на прийом 

до лікаря.  

Амбулаторний прийом пацієнтів ведуть за електронною чергою. 

Центри ПМСД та заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу, з 

використанням впровадженої медичної інформаційної системи інтегровані з 

центральним компонентом бази даних електронної системи охорони здоровʼя «e-

Здоров’я». 

Так, станом на 01.12.2020 року лікарями первинної ланки міста підписано з 

пацієнтами 336 089 електронних декларацій, що становить 90% від кількості 

зареєстрованого населення ВМТГ. В середньому 1 лікарем ЗПСМ підписано 

1323 декларації. Вінниця є лідером серед обласних центрів за охопленням 

населення декларуванням. 

Активно проводиться електронна реєстрація та виписка електронних 

рецептів за державною програмою «Доступні ліки», іншими державними та 

муніципальними програмами в галузі охорони здоров’я. 

Заклади спеціалізованої медичної допомоги завдяки впровадженій медичній 

інформаційній системі щоденно взаємодіють з центральним компонентом бази 

даних електронної системи охорони здоровʼя «e-Здоров’я»: створюються 

електронні медичні записи та електронні направлення.  

Дія Програми інформатизації галузі охорони здоров’я ВМТГ завершується 

до кінця 2020 року. В 2021 році медичні заклади приєднаних територій 

потребують інтеграції в єдину інформаційну систему ВМТГ. 

На виконання заходів програми «Інформатизація галузі охорони здоров’я на 

2016-2020 роки» в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на період 

2016-2020 роки використані видатки у сумі 16 312,809 тис. грн. Кошти бюджету 

Вінницької міської територіальної громади були спрямовані на: 

- 5 621,099 тис. грн – на придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки 

(принтерів, сканерів, БФП тощо),  оперативної пам’яті (32 GB, 192 GB) для 

серверного обладнання Dell PE R510; 

- 10 691,710 тис. грн на придбання та встановлення спеціалізованого 

ліцензованого програмного забезпечення «Доктор Елекс», створення 

структурованої кабельної мережі. 

Департаментом охорони здоров’я щомісячно здійснюється моніторинг 

обробки електронних карток пацієнтів по закладах. Виявлені помилки 

направляються працівникам для виправлення в найкоротший термін.   

В ході виконання заходів Програми інформатизації в медичних закладах 

нашого міста вдалось: 

• покращити якість та оперативність обміну інформацією між медичними 

закладами міста; 

• зменшити час на підготовку медичної документації та звітності; 



• покращити якість, швидкість обміну та доступність інформації в межах 

медичного простору міста; 

• покращити якість та багатогранність обліку та звітності; 

• забезпечити ведення облікової медичної документації у відповідності з 

вимогами та формами, затвердженими чинними наказами МОЗ. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 22 статті 26 та 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 здоровʼя Вінницької 

міської ради про виконання Програми «Інформатизація галузі охорони здоров’я 

на 2016-2020 роки» та внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року 

№38 (зі змінами)» взяти до відома.  

2. Додаток до Програми «Підсумкова таблиця вартості реалізації Програми  

в 2016-2020 роках» викласти в новій редакції згідно Додатку до даного рішення.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

(Мацера В.В.). 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов  



Додаток  

до рішення міської ради  

від 29.01.2021 № 155  

 

              

 

 

 

Підсумкова таблиця вартості реалізації Програми в 2016-2020 роках 

 

Роки Сума (тис. грн) 

2016 5656,434 

2017 3648,497 

2018 2575,450 

2019 2218,233 

2020 2214,195 

ВСЬОГО 16312,809 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     С. Моргунов      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент охорони здоров’я міської ради 

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово-економічного відділу 

 

 

 

 


