
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 30.04.2021 № 421                   8 сесія 8 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 в Додаток до рішення міської ради від 23.12.2016 року №533 

«Про хід виконання програми «Здоров’я вінничан на 2013-2016 роки та 

затвердження міської програми «Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки» (зі 

змінами), а саме: 

1.1. підпункт 3.2. пункту 3 підрозділу ХІ «Заклади охорони здоров’я – 

комунальні некомерційні підприємства, які надають первинну медичну 

допомогу населенню за рахунок коштів бюджету Вінницької міської 

територіальної громади» розділу 4 «Заходи програми» викласти в новій редакції 

згідно з Додатком 1 до даного рішення; 

1.2. доповнити розділ 4 «Заходи програми» підрозділом ХІІІ  

«Забезпечення участі медичних працівників у роботі постійно діючої військово 

– лікарської комісії» згідно з Додатком 2 до даного рішення. 

2. 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 1 

 до рішення міської ради  

 від 30.04.2021 № 421 

 
                   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 бюджету Вінницької міської територіальної громади 

3. Заходи з розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств, що надають первинну медичну допомогу населенню за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади 

3.2. Забезпечення належних умов для функціонування 

комунальних некомерційних підприємств «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №3 м. 

Вінниці» та «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №5 м. Вінниці» шляхом оренди 

приміщень за адресами: 4-ий провулок Комарова, 

2 та  вул. Я. Шепеля, 23. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

комунальні 

некомерційні 

підприємства 

центри первинної 

медико-санітарної 

допомоги №№ 3, 5 

2021 рік Створення належних умов для роботи 

амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини центрів первинної 

медико – санітарної допомоги  та 

прийому пацієнтів. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            С. Моргунов 

 

 

 

 



 

 

 Додаток 2 

 до рішення міської ради  

 від 30.04.2021 № 421 

 
                   4.ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

п/п Заходи Виконавці Термін виконання Очікуваний результат 

ХІІІ  Забезпечення участі медичних працівників у роботі постійно діючої військово – лікарської комісії 

1. Забезпечення участі медичних працівників КНП 

«Вінницька міська клінічна лікарня №1» та КНП 

«Вінницька міська клінічна стоматологічна 

поліклініка» у роботі постійно діючої військово – 

лікарської комісії Вінницького об’єднаного 

міського територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки для проведення 

медичних оглядів та обстежень допризовників, 

призовників, військовослужбовців, резервістів, 

контрактників та кандидатів на навчання у вищих 

військово – навчальних закладах та військових 

навчальних підрозділах вищих навчальних 

закладів Міністерства оборони України та 

виділення коштів з бюджету Вінницької міської 

ТГ для виплати заробітної плати відповідно до 

встановлених чинним законодавством умов 

оплати праці та сплати ЄСВ. 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

КНП «ВМКЛ №1», 

КНП «ВМКСП», 

Вінницький 

об’єднаний 

міський 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки 

2021 рік Підвищення якості роботи в частині 

комплектування ЗСУ та інших 

військових формувань. Виконання 

вимог нормативних  документів у 

сфері оборонної роботи. 

2. Забезпечення участі медичних працівників КНП 

«Вінницька обласна клінічна психоневрологічна 

лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької 

обласної Ради» у роботі постійно діючої 

Департамент 

охорони здоров’я 

міської ради, 

департамент 

2021 рік Підвищення якості роботи в частині 

комплектування ЗСУ та інших 

військових формувань. Виконання 



 

військово – лікарської комісії Вінницького 

об’єднаного міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки для 

проведення медичних оглядів та обстежень 

допризовників, призовників, 

військовослужбовців, резервістів, контрактників 

та кандидатів на навчання у вищих військово – 

навчальних закладах та військових навчальних 

підрозділах вищих навчальних закладів 

Міністерства оборони України шляхом надання 

відповідної субвенції з бюджету Вінницької 

міської ТГ обласному бюджету Вінницької 

області для виплати заробітної плати відповідно 

до встановлених чинним законодавством умов 

оплати праці та сплати ЄСВ. 

охорони здоров’я 

та реабілітації 

Вінницької 

обласної ради,  

КНП "Вінницька 

обласна клінічна 

психоневрологічна 

лікарня ім. акад. 

О.І. Ющенка 

Вінницької 

обласної Ради", 

Вінницький 

об’єднаний 

міський 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки 

вимог нормативних  документів у 

сфері оборонної роботи. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                  С. Моргунов 

 



 

Департамент охорони здоров’я 

Корчевна Ольга Іванівна 

Головний спеціаліст планово – економічного відділу 

 

 
 


