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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 29.09.2017 № 864                 22 сесія 7 скликання  
     м. Вінниця 

 
Вінниця 

 

Про внесення змін та доповнень до  

міської програми «Здоров’я вінничан 

на 2017-2020 роки» 
 

 

З метою забезпечення необхідними лікарськими засобами жителів міста 

Вінниці, які мають певні рідкісні (орфанні) хвороби та не забезпечуються за 

рахунок діючих державних програм відповідно до ст.53 Закону України «Про 

внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо 

забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань», 

постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року №160 «Про 

затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими 

продуктами для спеціального дієтичного споживання» та 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. Підрозділ ІІІ «Фінансові ресурси охорони здоров’я та управління ними» 

розділу 4.«Заходи програми» доповнити пунктом 10 згідно додатку 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 
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 Додаток 

 до рішення міської ради  

 від 29.09.2017 № 864  

 

 

4.ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

п/п Заходи Виконавці 
Термін 

виконання 
Очікуваний результат 

ІІІ. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ᾿Я ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ. 

10. 

Забезпечення необхідними 

лікарськими засобами  жителів 

міста Вінниці, які мають певні 

рідкісні (орфанні) хвороби, а саме: 

- зчеплена з Х-хромосомою 

агаммаглобулінемія 

(Брутона) (з дефіцитом 

гормону росту); 

- загальний варіабельний 

імунодефіцит, 

 та не забезпечуються за рахунок 

діючих державних програм 

відповідно до ст.53 Закону 

України «Про внесення змін до 

Основ законодавства України про 

охорону здоров’я щодо 

Департамент охорони 

здоров’я Вінницької 

міської ради 

2017-2020 роки Забезпечення населенню 

гарантованого рівня медичної 

допомоги 



3 

забезпечення профілактики та 

лікування рідкісних (орфанних) 

захворювань» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 

31.03.2015 року № 160 «Про 

затвердження Порядку 

забезпечення громадян, які 

страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими 

засобами та відповідними 

харчовими продуктами для 

спеціального дієтичного 

споживання». 

 

         

 

 

 

 

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

Мартьола Олена Валентинівна  

Начальник планово – економічного відділу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


