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Від 27.12.2019 № 2093        48 сесія 7 скликання  
             м. Вінниця 

 

 

Про хід виконання Програми «Здоров’я  

вінничан на 2017-2020 роки» у 2019 році 

 

 

Заслухавши інформацію директора департаменту охорони здоровʼя міської 

ради, виконавчий комітет міської ради відмічає, що впродовж 2019 року 

діяльність галузі охорони здоров’я міста Вінниці була спрямована на 

продовження реалізації завдань, направлених на забезпечення профілактики, 

створення умов та стимулів для формування здорового способу життя населення, 

забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення якості медичної 

допомоги та доступності медичних послуг в умовах реформування галузі.  

Програма «Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки» розроблена і спрямована 

на виконання стратегічного пріоритету 4 «Якість соціального життя» та 

реалізації стратегічних цілей 7.4.1. «Місто, дружнє до дитини», 7.4.2. «Місто 

молодих», 7.4.3 «Здорове місто», визначених Стратегією розвитку «Вінниця-

2020». 

Потреби мешканців міста у наданні медичних послуг задовольняють 15 

закладів охорони здоров’я, 13 з яких за організаційно-правовою структурою є 

комунальними некомерційними підприємствами: 5 центрів первинної медико-

санітарної допомоги, 4 міських клінічних лікарні, 2 пологових будинки, міська 

стоматологічна поліклініка, Вінницький регіональний кардіологічний центр 

серцево-судинної патології, та 2 – є комунальними підприємствами: медичний 

стоматологічний центр, міський лікувально-діагностичний центр. 

У складі 5 центрів ПМСД функціонує 32 амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини, в т.ч. 17 – відокремлених, де працюють 243 лікаря. 

 Комунальними некомерційними підприємствами «ЦПМСД м. Вінниці» 

забезпечується медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я 

України.  

Проводиться підготовка закладів вторинного рівня до заключення договорів 

з НСЗУ щодо надання медичних послуг відповідно до програми медичних 

гарантій. 

В усіх закладах первинної медичної допомоги міста створені належні умови 

та проводиться підписання декларацій між лікарями та пацієнтами через 

електронну систему охорони здоров’я «e-Health» з урахуванням права пацієнта 

на вільний вибір лікаря. Станом на 22.11.2019 року лікарями первинної ланки 

укладено 318816 декларацій, що становить 85,6% населення міста. Місто 



Вінниця є лідером по охопленню населення декларуванням серед міст України з 

кількістю населення понад 300 тис. осіб.  

Активному процесу декларування сприяє потужна інформаційно-

комунікаційна кампанія. Питання впровадження реформи системи охорони 

здоров’я широко висвітлюються в теле- та радіоефірах, у пресі та на інтернет-

ресурсах. Станом на 01.11.2019 року проведено 36 передач по телебаченню, 13 

радіоефірів, 37 публікацій в пресі та електронних ЗМІ, 143 семінари, тренінги, 

конференції, практичні заняття для медичних працівників. 

Асигнування закладів охорони здоров’я міста на 2019 рік станом на 

01.11.2019 року складають 419,0 млн грн, у 2018 році – 433,6 млн грн.  

Для закладів первинного рівня медичної допомоги передбачено 

22,0 млн грн, з яких 3,3 млн грн направлено за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (далі – Вінницької міської 

ОТГ) на капітальні видатки. Для закладів вторинного рівня передбачено 397,0 

млн грн, з них – 73,8 млн грн на капітальні видатки. 

Протягом 2019 року напруженою та неоднозначною залишалась ситуація із 

забезпеченням пільгових категорій населення міста лікарськими засобами, 

витратними матеріалами в рамках виконання медичних програм 

загальнодержавного значення.  

В підтримку державних програм з бюджету Вінницької міської ОТГ 

передбачено: 

- на лікування хворих з трансплантованою ниркою – 1 426,9 тис грн; 

- на лікування хворих на фенілкетонурію дітей – 1 530,8 тис грн; 

- на дитяче харчування – 350,0 тис грн;  

- на забезпечення імуноглобулінами при орфанних захворюваннях – 

1 125,6 тис грн. 

За 10 місяців 2019 року поточні видатки на виконання заходів програми 

профінансовані в сумі  35 610,813 тис грн. Окремі з них: 

- для забезпечення лікувальним харчуванням, хворих на фенілкетонурію – 

831,491 тис грн; 

- для забезпечення хворих після трансплантації нирки імуносупресорами – 

604,008 тис грн; 

- для забезпечення імуноглобулінами, хворих на рідкісні (орфанні) 

захворювання – 686,749 тис грн; 

-  безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших 

двох років життя із малозабезпечених сімей – 107,027 тис грн; 

- безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит 

необхідними лікарськими засобами (інгібіторами інтерлейкіну (тоцилізумаб) 

240,170 тис грн; 

- цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 

1 695,777 тис грн та ін. 

З метою безкоштовного забезпечення дітей хворих на цукровий діабет 

витратними матеріалами та виробами медичного призначення (тест-смужками, 

інсуліновими шприцами, ланцетами, засобами для інсулінових помп) з бюджету 

Вінницької міської ОТГ виділено 2 065,7 тис грн. Станом на 01.11.2019 року 

профінансовано – 1 484,8 тис грн. 

На забезпечення пацієнтів технічними засобами реабілітації (памперсами, 

сечо-, калоприймачами) з бюджету Вінницької міської ОТГ станом на 01.11.2019 



року видатки профінансовано на суму 1 054,3 тис грн. Це дало змогу забезпечити 

531 пацієнта, з них – 124 дитини, тим самим покращити якість їх життя. 

Протягом звітного періоду 2019 року слуховими протезами забезпечено 47 

пацієнтів, на що направлено – 196,8 тис грн.  

На безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими засобами за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення 

відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 р. №1303 станом на 01.11.2019 року 

з бюджету Вінницької міської ОТГ виділено 4 282,9 тис грн. Кошти було 

виділено додатково у жовтні поточного року. Станом на 01.11.19 року аптечним 

закладам відшкодовано згідно реєстрів про відпущені рецепти – 2 412,9 тис грн. 

Як результат, 4003 пільгових категорій пацієнтів отримали необхідні лікарські 

засоби. 

В міському центрі мікрохірургії ока КНП «Вінницька міська клінічна 

лікарня №3» запроваджено та проводиться безкоштовне забезпечення пільгових 

категорій громадян штучними кришталиками. Станом на 01.11.2019 року 

запротезовано 50 хворих, на що витрачено – 119,2 тис грн. 

У 2019 році було закуплено ендопротези на суму 377,4 тис. грн та проведено 

ендопротезування 11 пацієнтам з хронічними дегенеративними захворюваннями 

суглобів. 

Крім того, за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ОТГ 11 пацієнтам 

з порушенням ритму імплантовано кардіостимулятори на суму – 836,4 тис грн. 

В місті Вінниці постійно здійснюється комплекс заходів щодо медичного 

обслуговування ветеранів війни, в т.ч. учасників АТО. В ЦПМСД міста на обліку 

перебуває 6350 ветеранів війни, з них – 1088 учасників АТО. На медикаментозне 

забезпечення ветеранів війни у разі амбулаторного лікування витрачено 

183,9 тис грн. У разі стаціонарного лікування протягом 9 місяців поточного року 

витрачено на медикаменти – 458,5 тис грн (29,46 грн на 1 ліжко/день), на 

харчування – 335,4 тис. грн (21,6 грн на 1 ліжко/день). 

На базі КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №3» продовжує свою 

діяльність відділення «Хоспіс». З 01.10.2018 року потужність ліжкового фонду 

відділення збільшено до 40 ліжок. За 10 місяців поточного року у відділенні 

проліковано 539 пацієнтів (за 10 місяців 2018 року – 497 пацієнтів). 

Аналіз динаміки основних показників здоров’я протягом останніх років в 

місті відмічає сталу тенденцію до зменшення народжуваності та відносно 

сталого показника загальної смертності населення. 

Показник народжуваності по місту становить 6,7 на 1 тис. населення, при 

обласному показнику 5,8 %о.  

Показник смертності за 9 місяців поточного року 7,6 на 1 тис. населення 

(7,4%о за відповідний період минулого року). Смертність по області 11,7 %о.  

Природний приріст населення як по місту, так і по області від’ємний, проте 

темп його зменшення по місту значно повільніший (по місту -0,8%о, по області 

– -5,9%о). 

Показник перинатальної смертності по місту 7,7 на 1 тис. народжених, 

обласний показник 9,1%о. На 01.10.2019 року смертність немовлят складає 6,1 

на 1 тис. народжених живими (обласний показник 6,6%о). 

Покращенню виявлення та зниженню показників інвалідності та смертності 

від захворювань серцево-судинної системи, бронхіальної астми, цукрового 

діабету сприяє реалізація Урядової програми «Доступні ліки» та програми по 



забезпеченню пацієнтів препаратами інсуліну. Так, показник смертності від 

інфаркту міокарду в працездатному віці за 9 міс. 2019 року склав 0,18 випадків 

на 10 тис дорослого населення, що на 43,7% менше, ніж у 2018 році. Протягом 

останніх двох років втричі зменшився показник смертності від цукрового діабету 

(з 0,56 до 0,17 на 10 тис. нас.), зокрема у працездатному віці – в 2,5 рази.  

Зменшенню кількості ускладнень серцево – судинних захворювань, зокрема 

таких як інфаркт міокарда, сприяє також діяльність комунального 

некомерційного підприємства «Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології». Фахівцями закладу протягом 

2019 року проведено: 1573 коронарографії, в т.ч. 680 досліджень при гострому 

коронарному синдромі, 878 стентувань коронарних артерій, з них – 553 при 

гострому інфаркті міокарда. Це дало можливість продовжити тривалість життя 

пацієнтів та стабілізувати показники смертності працездатного населення від 

гострого інфаркту міокарду. 

Протягом 2019 року продовжувалась співпраця КНП «Вінницький 

регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 

патології» з фахівцями ДУ «НІССХ» ім. М.М. Амосова. Станом на 01.11.2019 

року проведено 65 оперативних втручань на відкритому серці (33 – 

аортокоронарних та мамарнокоронарних шунтування, 32 операції на клапанах 

серця). 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності галузі охорони здоров’я є 

реалізація спільного з МБРР субпроекту «Складова розвитку системи охорони 

здоров’я, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево- 

судинною патологією» по будівництву Вінницького регіонального клінічного 

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології. Станом на 

01.11.2019 року виконано будівельних робіт на суму 71,8 млн грн. 

Продовжуються будівельні роботи по добудові головного корпусу міської 

клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Змонтовано коробку будівлі, 

внутрішні інженерні мережі, виконується фасад, ведеться монтаж вікон, 

влаштовано покрівлю. За десять місяців поточного року виконано будівельних 

робіт на суму 13,0 млн грн.   

Протягом поточного року продовжувалась співпраця медичних закладів із 

страховою компанією «Місто». Сталий розвиток отримали програми «Оберіг», 

«Лелека», «Школярик», «Лелека +», особистого медичного страхування (ДМС).  

Станом на 01.11.2019 року страховою компанією «Місто» повернуто 

медичним закладам міста 4,1 млн грн, що дало змогу додатково закуповувати 

медикаменти та витратні матеріали, звести до мінімуму закупівлю медикаментів 

пацієнтами, збільшити видатки на мотивацію персоналу, направити частину 

коштів на розвиток закладу та покращення матеріально-технічної бази. 

З метою удосконалення структури і функцій медичних закладів міста 

відповідно до потреб населення протягом 2019 року проведено оптимізацію 

роботи ліжкового фонду: перепрофільовано ліжка у відповідності до потреб 

населення у стаціонарному лікуванні, частина ліжок цілодобового перебування 

почали функціонувати в півтори зміни в режимі денного перебування, що 

дозволило пролікувати більше пацієнтів без збільшення кількості ліжок. 

Впродовж 2019 року закладами охорони здоровʼя розширювався перелік 

платних послуг. Зокрема, міський лікувально-діагностичний центр запровадив 

нові види лабораторної діагностики інфекційних вірусних захворювань, послуги 



з  медичного транспортування хворих, відкрито дитяче відділення з сучасним 

офтальмологічним обладнанням. В КП «Міський стоматологічний центр» 

впроваджено нові сучасні методи ендодонтичного лікування, застосування 

сучасних видів імплантів.  

З метою реалізації державної політики у системі охорони здоров’я 

основними напрямками діяльності галузі є: 

− забезпечення розвитку і зміцнення первинної ланки, надання якісних 

послуг за програмою медичних гарантій; 

− подальший перехід від лікування захворювань до здійснення заходів, 

спрямованих на їх запобігання, виконання діючих місцевих галузевих програм; 

− запровадження змін в систему вторинної медичної допомоги 

відповідно до медичної реформи на 2020 рік;  

− ефективне функціонування закладів охорони здоров’я як 

комунальних некомерційних підприємств; 

− продовження формування мережі закладів охорони здоров’я, 

оптимізація їх структури та потужностей відповідно до потреб населення в 

умовах  госпітального округу; 

− проведення капітальних ремонтів та реконструкції закладів 

вторинного рівня відповідно плану модернізації до 2022 року; 

− подальша реалізація проектів по будівництву Вінницького 

регіонального центру серцево-судинної патології та відділення екстреної 

медичної допомоги міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги; 

− дооснащення пологодопоміжних закладів задля зменшення ризику 

перинатальних втрат шляхом співпраці зі СК «Місто»;  

− подальше впровадження новітніх медичних технологій та галузевих 

програм по профілактиці, діагностиці та лікуванню соціальних неепідемічних 

захворювань. 

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 міської ради про 

хід виконання Програми «Здоровʼя вінничан на 2017-2020 роки» у 2019 році 

взяти до відома.  

2. Департаменту охорони здоров’я міської ради спільно з департаментом 

фінансів міської ради при формуванні проекту бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на відповідний рік передбачати видатки на 

реалізацію заходів, передбачених даною Програмою, за рахунок коштів  

бюджету Вінницької міської ОТГ в межах реальних можливостей бюджету, 

медичної субвенції з державного бюджету, інших субвенцій з обласного та 

державного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України.  

3. Керівникам комунальних некомерційних підприємств, комунальних 

підприємств охорони здоровʼя міста підвищити особисту відповідальність за 

стан надання якісної медичної допомоги населенню шляхом впровадження 

сучасних клінічних настанов, медичних стандартів та цільового використання 

бюджетних коштів.  



4. 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 

 

  



Департамент охорони здоров’я міської ради 

Стефанкова Світлана Василівна  

Заступник директора департаменту  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


