
 
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 27.06.2019 № 1823                       42 сесія 7 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 23.12.2016 № 533 (зі змінами) 

 

 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 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 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: 

1.1. в підрозділі ХІ «Заклади охорони здоров’я – комунальні некомерційні 

підприємства, які надають первинну медичну допомогу населенню за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади»:  

1.1.1. пункт 2.2. викласти в наступній редакції:  

«Безкоштовне забезпечення жителів Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, 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 

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)  - згідно консультативних 

висновків обласного спеціаліста за фахом «Ревматологія» при захворюванні на: 

 ювенільний ревматоїдний артрит, 

в разі незабезпечення за рахунок коштів державного бюджету. 



 
 

1.1.2. в підпункті 2.3. пункту 2 вилучити словосполучення «у дітей 

віком до 18-ти років»; 

1.1.3. в підпункті 3.4. пункту 3 словосполучення «капітальних ремонтів 

приміщень» замінити словосполученням «капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень)»; 

1.2.  в підрозділі ХІІ «Заклади охорони здоров’я – комунальні некомерційні 

підприємства, які надають вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади»: 

1.2.1. в підпункті 3.4. пункту 3 слова «приміщень (будівель)» замінити 

словами «будівель (в тому числі приміщень)»; 

1.2.2. доповнити пунктом 4 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



 

       Додаток 

 до рішення міської ради  

 від 27.06.2019 № 1823 

 
                   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 бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 
4. Безкоштовне забезпечення витратними 

матеріалами (в т.ч. кардіовиробами) при 

наданні вторинної спеціалізованої медичної 

допомоги хворим Вінницької області в КНП 

«Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології» (співфінансування 

заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку проекту «Поліпшення охорони 

здоров’я на службі у людей») відповідно до 

Уніфікованих клінічних протоколів медичної 

допомоги. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ВРЦСП» 

2019 рік Забезпечення витратними матеріалами 

(кардіовиробами) при наданні вторинної 

спеціалізованої медичної допомоги 

хворим по життєвим показам. 

 

 

           

                        Міський голова                                                                                                                                    С.Моргунов 

 

 

 

 



 

Департамент охорони здоров’я міської ради 

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу 


