
‘  Проект

Україна

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ №

2020 р. сесія 8 скликання

Про внесення змін та доповнень до обласної Програми «Підтримка та 
розвиток галузі охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 26 лютого 2021 року № 95

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації, висновки постійних комісій обласної з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та ветеранів і з питань економіки, фінансів та 
бюджету, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі 
охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки (далі Програма), 
затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 
року № 95, такі зміни та доповнення (згідно з додатком до цього рішення):

1.1 Розділ І «Загальні положення» доповнити новим абзацом такого 
змісту:

«На сьогоднішній день вкрай важливим є забезпечення потреб населення 
у спеціалізованій онкологічній допомозі, підвищення ефективності 
профілактики онкологічних захворювань, забезпечення їх раннього виявлення 
та лікування, поліпшення якості життя онкологічних хворих. Зусилля в першу 
чергу мають бути спрямовані на раннє виявлення онкопатології візуальних 
локалізацій, забезпечення своєчасної діагностики онкохвороб з 
використанням сучасних медичних технологій, впровадження новітніх 
методів лікування онкологічних захворювань.»

1.2 Розділ II «Мета Програми» доповнити новим абзацом такого змісту: 
«Впровадження ефективних заходів з профілактики онкологічних 

захворювань, їх рання діагностика та ефективне спеціальне лікування, 
доступність медичної допомоги для онкохворих, зниження смертності, 
попередження та зниження інвалідності внаслідок захворювання на рак, 
створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних 
хворих».



1.3 Розділ III «Шляхи та способи розв’язання проблеми» доповнити
новими абзацами такого змісту;

« - проведення якісних профілактичних оглядів населення з метою 
раннього виявлення раку та передракових захворювань;

-  покращення матеріально-технічної бази та забезпечення 
функціонування Центрів превентивної медицини в опорних лікарнях області 
для реалізації скринінгових програм для виявлення онкологічної патології;

-  покращення діагностичної бази комунального некомерціійного 
підприємства «Подільський регіональний центр онкології Вінницької 
обласної Ради»;

-  забезпечення хворих на онкологічні захворювання ефективними
лікарськими засобами».

1.4 Розділ IV «Основні завдання Програми» доповнити новими абзацами
такого змісту; ^

« -  впровадження скринінгових програм з метою ранньої діагностики
передпухлинних станів і злоякісних новоутворень;

-  забезпечення доступного спеціального лікування онкохворих 
цитостатичними препаратами та препаратами супроводу;

-  впровадження таргетної терапії;
-  щорічний моніторинг рівня захворюваності населення на злоякісні 

новоутворення, участь у формуванні Національного канцер-реєстру».
1.5 Розділ VII «Очікувані результати» доповнити новими абзацами

такого змісту:
« - покращення рівня виявлення випадків онкозахворювань візуальних 

локалізацій на ранніх стадіях на 20 % ;
~ зниження показника летальності до 1 року спостереження на 8 % ;
-  зростання питомої ваги хворих, які перебували на обліку 5 і більше років 

з моменту встановлення діагнозу, на 10 %;
-  покращення охоплення хворих спеціальним лікуванням на 15 %;
-  покращення показника верифікації діагнозу на 10 %;
-  підвищення достовірності даних обласного канцерреєстру до 97,5 %;
-  зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я з 

метою забезпечення раннього виявлення, діагностики та ефективного 
спеціального лікування онкологічних хворих».

1.6 Розділ VIII «Правові аспекти» доповнити п’ятий абзац таким змістом; 
«Про систему онкологічної допомоги населенню України» від 01 жовтня

2013 року №845
«Про створення національного канцер-реєстру України» від 22 січня 1996 

року № 10.
1.7 У пунктах 8-8.1 Загальної характеристики Програми цифри; 

«391749,7», «350670,9» замінити, відповідно, цифрами «1139541,7», 
« 1098462,9» згідно з додатками 1 до цього рішення.

1.8 Додаток 2 до Програми викласти в такій редакції згідно з додатком
2 ДО цього рішення.



1.9 З додатку З до обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі 
охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 6 
сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року № 95 вилучити пункт
1.4 «Придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання для 
закладів обласного підпорядкування, інших закладів охорони здоров’я 
комунальної власності, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну 
допомогу на території області» у зв’язку з цим пункти 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 
вважати відповідно пунктами 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.

1.10 Додаток З до Програми доповнити наступними заходами розділу 
V «Боротьба з онкологічними захворюваннями» на 2022-2025 роки та 
викласти в такій редакції згідно з додатком З до цього рішення.

1.11 З додатку 4 до обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі 
охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 6 
сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року № 95 вилучити пункт
1.4 «Придбання сучасного діагностичного та медичного обладнання для 
закладів обласного підпорядкування, інших закладів охорони здоров’я 
комунальної власності, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну 
допомогу на території області» у зв’язку з цим пункти 1.5, 1.6, 1.7,1.8,1.9, 1.10 
вважати відповідно пунктами 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.

1.12 Додаток 4 до Програми доповнити наступними показниками 
розділу V «Боротьба з онкологічними захворюваннями» на 2022-2025 роки та 
викласти в такій редакції згідно з додатком 4 до цього рішення.

2. Фінансування Програми здійснювати з обласного бюджету та інших 
джерел, незаборонених чинним законодавством в межах фінансових ресурсів, 
затверджених на відповідний бюджетний рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів (Грубеляс І.П.) і з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович 
Г.А.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Ріш ення__сесії обласної Ради 8 скликання
в ід _________  2021 року №
«Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми «Підтримка та розвиток галузі охорони 
здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 8 
скликання від 26 лютого 2021 року № 95»

Обласна Програма 
«Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я Вінниччини» 

на 2021-2025 роки зі змінами та доповненнями

І, Загальні положення
Здоров’я людини є головною цінністю держави та має важливе значення в 

житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і 
суспільного добробуту та благополуччя. Тому, одним з основних напрямків 
завдань обласної державної адміністрації та обласної Ради є створення умов для 
ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

В сучасних умовах трансформації галузі “Охорона здоров’я”, зокрема, 
перетворення медичних установ області шляхом зміни організаційно-правової 
форми в комунальні некомерційні підприємства (далі -  КНП), для забезпечення 
виконання ними відповідних статутних завдань та підвищення результативності 
і ефективності забезпечення потреб населення у певних видах медичної 
допомоги загалом, слід передбачити залучення додаткового фінансування, яке 
сприятиме досягненню фінансової стійкості, стабілізації господарської 
діяльності, забезпеченню повних і своєчасних розрахунків за надані послуги та 
оновленню матеріально-технічної бази.

Для забезпечення повноцінного функціонування комунальних 
некомерційних підприємств необхідні кошти для придбання предметів, 
матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів та перев’язувальних 
матеріалів, оплати послуг, у тому числі комунальних та інше. Прийняття 
обласної програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я 
Вінниччини» на 2021-2025 роки (далі -  Програма) створює правові засади для 
запровадження фінансування заходів Програми за рахунок обласного бюджету, 
що виходить понад обсяг послуг, що фінансуються за кошти Національної
служби здоров’я України (далі -  НСЗУ).

З метою поліпшення якості надання та доступності високоспеціалізованої 
медичної допомоги населенню Вінницької області, зміцнення матеріально- 
технічної бази та створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі 
охорони здоров’я області, виникає вкрай нагальна потреба у затверджені 
Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних 
підприємств охорони здоров’я Вінницької обласної Ради на 2021-2025 роки. 
Затвердження на рівні області даної Програми дозволить забезпечити високий

/
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рівень ефективного управління, стабільності та беззбитковості в діяльності
комунальних підприємств галузі.  ̂ ^

Програма розроблена в межах пріоритетів визначених в обласній Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 
року.

На сьогоднішній день вкрай важливим є забезпечення потреб населення у 
спеціалізованій онкологічній допомозі, підвищення ефективності профілактики 
онкологічних захворювань, забезпечення їх раннього виявлення та лікування, 
поліпшення якості життя онкологічних хворих. Зусилля в першу чергу мають 
бути спрямовані на раннє виявлення онкопатології візуальних локалізацій, 
забезпечення своєчасної діагностики онкохвороб з використанням сучасних 
медичних технологій, впровадження новітніх методів лікування онкологічних 
захворювань.

II. Мета Програми
Метою обласної Програми «Підтримка та розвиток галузі охорони 

здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки є формування і налагодження 
ефективного функціонування системи надання населенню області доступної і 
високоякісної спеціалізованої медичної допомоги та досягнення максимально 
можливого рівня здоров’я жителів області, незалежно від віку, статі, соціального 
статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців краю протягом усього їх життя.

Впровадження ефективних заходів з профілактики онкологічних 
захворювань, їх рання діагностика та ефективне спеціальне лікування, 
доступність медичної допомоги для онкохворих, зниження смертності, 
попередження та зниження інвалідності внаслідок захворювання на рак, 
створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних 
хворих.

III. Шляхи та способи розв’язання проблеми
Для розв’язання проблеми необхідно передбачити достатній обсяг 

фінансових ресурсів для забезпечення реалізації заходів Програми та вирішення
її основних завдань:

- забезпечення реалізації пріоритетних напрямів галузі: підтримка служби 
материнства та дитинства; боротьба з інфекційними та неінфекційними 
хворобами; телемедичні послуги; розвиток трансплантаційної, кардіохірургічної
служб, екстреної медичної допомоги;

-  забезпечення керованості діяльності медичної допомоги в області;
-  виконання заходів та надання населенню якісних медичних послуг; 
-забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими

засобами та виробами медичного призначення понад обсяг послуг передбачених
НСЗУ; ..

-  сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної
громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я;

-  зміцнення матеріально-технічної бази комунальних некомерційних 
підприємств охорони здоров’я Вінницької облзсної Ради, оснащення необхідним 
медичним обладнанням;
Директор Департаменту охорони здоров я ^ / / /
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-  забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємств.
-  оплата за спожиті енергоносії комунальних некомерційних підприємств 

охорони здоров’я Вінницької обласної Ради;
-  проведення якісних профілактичних оглядів населення з метою раннього 

виявлення раку та передракових захворювань;
-  покращення матеріально-технічної бази та забезпечення функціонування 

Центрів превентивної медицини в опорних лікарнях області для реалізації 
скринінгових програм для виявлення онкологічної патології;

-  покращення діагностичної бази комунального некомерціійного 
підприємства «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної 
Ради»;

-  забезпечення хворих на онкологічні захворювання ефективними 
лікарськими засобами.

IV. Основні завдання Програми
-  забезпечення пріоритетних напрямів розвитку галузі: створення 

трансплантаційної служби, обласної інфекційної лікарні;
-  підвищення ефективності лікувально-профілактичної (медичної) 

діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я області;
-  створення сприятливого середовища для збільшення доступності, якості 

та питомої ваги надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню 
області;

-забезпечення підтримки закладів охорони здоров’я, комунальних 
некомерційних підприємств, які є об’єктами права спільної комунальної 
власності обласної Ради, понад обсяг, передбачений програмою державних 
гарантій медичного обслуговування населення;

-  забезпечення координованості у роботі медичних установ області 
інструментами телемедичних послуг;

-  поліпшення умов праці медичних працівників та матеріально-технічного
оснащення закладів;

-  впровадження скринінгових програм з метою ранньої діагностики 
передпухлинних станів і злоякісних новоутворень;

-  забезпечення доступного спеціального лікування онкохворих 
цитостатичними препаратами та препаратами супроводу;

-  впровадження таргетної терапії;
~ щорічний моніторинг рівня захворюваності населення на злоякісні 

новоутворення, участь у формуванні Національного канцер-реєстру.
Термін виконання Програми: 2021 - 2025 роки.

V. Обсяг та джерела фінансування Програми
Забезпечення виконання заходів Програми здійснюється в межах видатків, 

передбачених у місцевих бюджетах, а також за рахунок коштів обласного і 
місцевих бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається на 2021
2025 роки, виходячи з конкретних завдань та реальнихможливостей.
Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА'



VI. Механізм управління та здійснення контролю 
за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на Вінницьку обласну
державну адміністрацію.

Координація виконання Програми покладається на Департамент охорони 
здоров'я та реабілітації облдержадміністрації.

VII. Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:

-  збільшити питому вагу якісних показників надання високоспеціалізованої 
медичної допомоги, що надається;

-  покращити якість та доступність надання спеціалізованої
висококваліфікованої медичної допомоги населенню;

-  збільшити доступність сучасних медичних технологій у 
високоспеціалізованих закладах для різних категорій населення;

-  знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед населення 
працездатного віку) шляхом запобігання ускладненням неінфекційних
захворювань серед населення на 3%; ^

-  стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних 
неінфекційних захворювань на 0,5%;

-  знизити смертність немовлят на 5%;
-  знизити материнську смертність на З %;
-  підвищити рівень поінформованості населення з приводу 

профілактики виникнення та ранньої діагностики інфекційних та 
неінфекційних захворювань;

-  забезпечити безперебійність роботи комунальних некомерційних 
підприємств охорони здоров’я вінницької обласної Ради, якісність і своєчасність 
медичного обслуговування населення з метою подолання несприятливих
демографічних тенденцій;

-  дооснастити та оновити матеріально-технічну базу комунальних 
некомерційних підприємств охорони здоров’я Вінницької обласної Ради
відповідно до існуючих вимог.

-  покращення рівня виявлення випадків онкозахворювань візуальних
локалізацій на ранніх стадіях на 20 % ;

-  зниження показника летальності до 1 року спостереження на 8 % ;
-  зростання питомої ваги хворих, які перебували на обліку 5 і більше років 

з моменту встановлення діагнозу, на 10 %;
-  покращення охоплення хворих спеціальним лікуванням на 15 %;
-  покращення показника верифікації діагнозу на 10 %;
-  підвищення достовірності даних обласного канцерреєстру до 97,5 %;

-  зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я з метою 
забезпечення раннього виявлення, діагностики та ефективного спеціального
лікування онкологічних хворих. ■

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА



VIII. Правові аспекти
Правове врегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію 

державної політики щодо зменшення втрат суспільства шляхом зниження 
смертності та інвалідності населення внаслідок неінфекційних захворювань, 
визначено:
Конституцією України; 
законами України:
«Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року № 586-ХІУ; 
«Основи законодавства України про охорону здоров'я'» від 19 листопада 1992 
року № 2801-XII зі змінами;
«Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо 

забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань» від 
15 квітня 2014 року № 1213-УІІ;
«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 
19.10.2017 р . № 2 1 6 8 - У І І І
«Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 року № 74/98-ВР; 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 р.№ 
2002-УІІ;
«Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019-2023 роки» від 20 жовтня 2018 року № 1708-УП;

постанова Кабінету Міністрів України:
«Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» від 25 квітня 2018 року 
№ 411 (зі змінами №526 від 19.06.2019 та Х5348 від 15.04.2020);
«Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення у 2020 році» від 5 лютого 2020 року № 65.

розпорядженнями Кабінету Міністрів України:
«Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» від 15 
травня 2013 року № 386-р;
«Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я 
України» від 30.11.2016 р. № 1013-р
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Репродуктивне та 
статеве здоров'я нації на період до 2021 року».

наказів Міністерства охорони здоровая України:
«Про затвердження галузевої програми «Електронна система реєстрації та 
обміну медичною інформацією між закладами, установами і організаціями 
системи охорони здоров’я» від 25 листопада 2008 року № 675;
«Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я» від 26 березня 
2010 року № 261;
«Про організацію паліативної допомоги в Україні» від 21 січня 2013 року № 41;

Директор Департаменту охорони здоров’я х  ^
та реабілітації обласної державної а д м ін іс т р ^ і ї " '^ '" /^  ^ Ольга ЗАДОРОЖНА



«Про внесення змін до Переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що 
призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для 
яких існують визнані методи лікування» від 29.06.2017 №731.
«Про систему онкологічної допомоги населенню України» від 01 жовтня 2013 

року № 845
«Про створення національного канцер-реєстру України» від 22 січня 1996 року 
№ 10
рішення обласної Ради 42 сесії 7 скликання:
«Про Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2027 року» від 21 лютого 2020 року № 921.

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адм ін істрац ії-^^  ^  ^  Ольга ЗАДОРОЖНА
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до рішення _ 
від

Додаток 1
сесії обласної Ради скликання

2021 року
«Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми «Підтримка та розвиток галузі охорони 
здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 8 
скликання від 26 лютого 2021 року № 95»

Додаток 1; Загальна характеристика обласної Програми «Підтримка та 
розвиток галузі охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки (зі

змінами та доповненнями)

1 Ініціатор розроблення 
Програми:

Департамент охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації

2 Дата, номер та назва 
розпорядчого документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення Програм

3 Розробник Профами Департамент охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації

4 Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації

5 Учасники Програми Обласна державна адміністрація 
Департамент охорони здоров’я та 
реабілітації облдержадміністрації

6 Термін реалізації Профами 2021-2025 роки
7 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
Профами

обласний бюджет,
бюджети територіальних фомад

8 Загальний прогнозний обсяг 
потреби у коштах, необхідних 
для реалізації Профами, всього

1139541,7 тис.фн.

8.1 В тому числі бюджетних коштів
- 3 обласного бюджету 1098462,9 тис. фн.
- бюджети територіальних 
громад

41078,8 тис. ф н

9 Основні джерела фінансування 
Профами

Обласний бюджет,
Інші місцеві бюджети,
Інші джерела фінансування, 
незаборонені чинним 
законодавством

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністраїт Ольга ЗАДОРОЖНА



Додаток 2
до ріш ення___сесії обласної Ради^___ скликання

від____________2021 року Хз
«Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми «Підтримка та розвиток галузі охорони 
здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 8 
скликання від 26 лютого 2021 року № 95»

Додаток 2: Ресурсне забезпечення обласної Програми 
«Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я Вінниччини» 

на 2021-2025 роки зі змінами та доповненнями

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

Витрати на виконання Програми, тис. гри.

Всього
2021-2025

роки
2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 
числі: 1139541,7 195365,6 259593,98 220189,48 230390,08 234002,56

обласний бюджет 1098462,9 178691,9 248662,28 216056,38 225900,18 229152,16
бюджети
територіальних
громад 41078,8 16673,7 10931,7 4133,1 4489,9 4850,4

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА



до рішення _ 
від

Додаток З
сесії обласної Ради скликання

_2021 року №
«Про внесення змін та доповнень до обласної Програми 
«Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я 
Вінниччини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 
6 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 
року № 95»

Додаток З: ПЕРЕЛІК 
напрямів діяльності та заходів обласної програми 

«Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки зі змінами та доповненнями

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА

Перелік заходів 
Програми

Термін 
виконанн 
я заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Прогнозна потреба у коштах, тис. грн
Очікуваний
результат

2021
2025 pp.

2021 2022 2023 2024 2025
рік рік рік рік рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \ 11
І. Підтримка та розвиток закладів охорони здоров’я області:

1.1 Створення
Клінічного
Центру
інфекційних
хвороб
Вінницької
обласної Ради з
ліжками
інтенсивної терапії 
на базі КНП 
«Вінницький 
клінічний центр

2021
2025
роки

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
об л держад мі н істрац 
ії

обласний
бюджет

50385,8 12804,5 25806,7 2971,4 8803,2 Надання
якісної
медичної
допомоги в
умовах
С0УІ0-19та
інших
інфекційних
хвороб.



СНІДу Вінницької 
обласної Ради»

1.2 Створення 
центру
трансплантології в 
рамках пілотного 
проекту на базі 
КНП «Вінницька 
обласна клінічна 
лікарня ім. М.1. 
Пирогова 
Вінницької 
обласної Ради» та 
закладів охорони 
здоров’я області

2021 

2025
роки

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадміністрац

1.3 Забезпечення
підтримки
закладів охорони
здоров’я,
комунальних
некомерційних
підприємств,
понад обсяг,
передбачений
програмою
державних
гарантій
медичного
обслуговування
населення

2021

2025
роки

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
обл держад м і н і страц 
ії,
комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони здоров’я 
області

обласний
бюджет

бюджети
територіальних
громад

всього

2848.0

16356.0

19204.0

2848.0

9108.0

11956.0

обласний
бюджет

145029,8

7248,0

7248,0

25056,3 27281,1 29039,3 30870,5 32782,6

Надання
Бисокоспеціалі
зованої
медичної
допомоги
шляхом
пересадки
органів та
тканин
населенню
області

Забезпечення
якісного
лікування
пацієнтів,
відповідно до
затверджених
протоколів
лікування, у
закладах
охорони
здоров’я, в
тому числі
лікарськими
засобами, які
не ввійшли до

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА



1.3.1
Медикаментозний 
супровід критично 
важливих станів 
пацієнтів поза 
межами 
визначеного 
обсягу послуг 
НСЗУ
1.3.2 Забезпечення
виробами
медичного
призначення,
витратними
матеріалами, тощо
1.3.3 Проведення 
лабораторної 
діагностики, 
скринінгових 
моніторингів, інше
1.4 Проведення 
поточних та 
капітальних 
ремонтів закладів 
охорони здоров’я 
комунальних 
некомерційних 
підприємств

2021 

2025
роки

2021

2025
роки

2021

2025
роки

2021
2025
роки

обласний
бюджет

обласний
бюджет

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадм і н і страц 
ії,
комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони здоров’я 
Вінницької обласної 
Ради

обласний
бюджет

обласний
бюджет

38751,5

86553,7

19724,6

72303,4

6924,8

15050,0

3081,5 3723,9

7353,6

16203,6

7509,6

7741,7 8149,8

17297.4

4000,2

15000,0 15795,0

18422,3

8581,6

19580,4

4298,4 4620,6

національного 
переліку та не 
фінансуються 
за рахунок 
державного 
бюджету

16584,8 17414,0 Покращення
умов
перебування
пацієнтів та
праці
медичних
працівників у
закладах
охорони
здоров’я та
комунальних
некомерційних
підприємствах
обласного

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА



1.5 Забезпечення
покриття вартості
комунальних
послуг та
енергоносіїв
закладів охорони
здоров’я,
комунальних
некомерційних
підприємств, які є
об’єктами права
спільної
комунальної
власності

1.6 Забезпечення
функціонування
інших закладів,
які є об’єктами
права спільної
комунальної
власності обласної
Ради та не
включені до
програми
державних
гарантій
медичного
обслуговування
населення

2021 

2025
роки

2021
2025
роки

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
обл держад м і н іст ра ц

Обласний
бюджет

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадм і н і страц

обласний
бюджет

В межах виділених асигнувань, відповідно до обґрунтованої потреби та 
наявних коштів в обласному бюджеті

підпорядкуван
ня

410337,7 71485,9 78445,5 82603,1 86733,3 91069,9

Забезпечення
оплати послуг
та інших
енергоносіїв
закладів
охорони
здоров’я
обласного
підпорядкуван
ня -
комунальних 
некомерційних 
підприємств. 
Видатки 
відображати за 
КПКВК МБ
Забезпечення 
функціонуванн 
я інших 
закладів. 
Видатки 
відображати за 
КПКВК МБ

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА



1.7 Забезпечення 
розвитку та 
підтримки 
закладів охорони 
здоров’я, 
комунальних 
некомерційних 
підприємств понад 
обсяг,
передбачений
програмою
державних
гарантій
медичного
обслуговування
населення в
частині
забезпечення
поточних видатків

2021

2025
роки

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадм і ністрац

обласний
бюджет

197544,7 31600,2 38416,8 40452,9 42475,5 44599,3 Забезпечення
розвитку та
підтримки
закладів
охорони
здоров’я
обласного
підпорядкуван
ня Видатки
відображати за
КПКВК МБ

1.8 Забезпечення населення області медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають стратегічне значення
1.8.1 Забезпечення
функціонування
виїзної
неонатальної та 
педіатричної 
консул ьтати вної 
бригади 
невідкладної 
допомоги та 
інтенсивної 
терапії на базі 
КНП «Вінницька 
обласна дитяча 
клінічна лікарня

2021

2025
роки

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадміністрац 
ії

обласний
бюджет

18963,2 3528,5 3440,8 3706,6 3990,5 4296,8 Надання
якісної
медичної
допомоги
дитячому
населенню
області шляхом
забезпечення
функціонуванн
я виїзної
неонатальної
та педіатричної
консул ьтативн
ої бригади

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА



Вінницької 
обласної Ради»

невідкладної 
допомоги та 
інтенсивної 
терапії

1.8.2 Забезпечення 
проведення 
цілодобових 
медичних оглядів 
водіїв
транспортних 
засобів для 
виявлення станів 
сп’яніння

2021
2025
роки

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадм і н істрац 
ії

обласний
бюджет

бюджети
територіальних
громад

всього

4929,6

6500,8

11430,4

113,6

1161,3

1274,9

1068,8

1233,3

2302,1

1154,3

1298,7

2453,0

1246,6

1367,5

2614,1

1346.3 

1440,0

2786.3

Функціонуванн 
я кабінету 
медичних 
оглядів на стан 
сп’яніння 3 

метою 
виявлення у 
водіїв ознак 
сп’яніння, що 
знижують 
увагу та 
швидкість 
реакцій.

1.8.3 Забезпечення 
роботи обласної 
військово- 
лікарської комісії, 
в тому числі 
оплата праці 
медичного 
персоналу

2021
2025
роки

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадм і н істрац 
ії

обласний
бюджет

1146,3 204,8 217,5 229,0 241,1 253,9 Виконання 
державного 
завдання по 
призиву до лав 
армії.

1.9 3абезпечення готовності закладів охорони здоров’я до прийо
небезпечні інфекційні захворювання (

му та ліку] 
С0УГО-19

вання хворих на епідемі
І

чно

1.9.1 Забезпечення 
пацієнтів 
респіраторною 
підтримкою

2021
2025
роки

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадм іністрац 
ії»

обласний
бюджет

4000,0 4000,0 Надання
якісної
медичної
допомоги в
умовах
С0УШ-19та

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА



1.9.2 Забезпечення 
програм 
інфекційного 
контролю в 
закладах, які є 
об’єктами права 
спільної 
комунальної 
власності обласної 
Ради
1.9.3 Одноразові 
виплати на 
випадок
захворювання на 
гостру
респіраторну 
хворобу COVID- 
19, спричинену 
коронавірусом 
SARS у закладах 
охорони здоров’я 
при наданні 
медичної 
допомоги згідно 
порядку 
визначеного 
чинним
законодавством

2021
2025
роки

2021

2025
роки

комунальні 
некомерційні 
підприємства 
охорони здоров’я 
Вінницької обласної 
Ради обласний

бюджет

обласний
бюджет

бюджети
територіальних
громад

всього

10847,0

2000,0

5250.0

7250.0

5000,0

2000,0

5250.0

7250.0

1503,0 1473,0

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА

1443,0 1428,0

інших
небезпечних
інфекційних
хвороб.

Виконання
умов
інфекційного
контролю.
Попередження
інфікування
медичних
працівників та
пацієнтів.

Виплата
одноразової
грошової
допомоги
(10 тис.грн)
медичним та
іншим
працівникам
закладів
охорони
здоров’я, які
захворіли на
гостру
респіраторну 
хворобу СОУІ 
0-19,
спричинену
коронавірусом
5Аа5-СоУ-2



відповідно до 
розробленого 
та
затвердженого
порядку.

II. Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області
2.1 Подальше 2021- Департамент обласний 20808,0 4560,0 3780,0 3960,0 4152,0 4356,0 Створення
удосконалення 2025 охорони здоров’я та бюджет єдиного
оперативно- роки реабілітації інформаціиног
диспетчерської облдержадм і н істрац бюджети 12000,0 960,0 2256,0 2640,0 2928,0 3216,0 0 простору та
служби ії територіальних єдиної системи

Комунальне громад надання
некомерційне догоспітальної
підприємство всього 32808,0 5520,0 6036,0 6600,0 7080,0 7572,0 медичної
«Територіальне допомоги
медичне об’єднання населенню.
«Вінницький оптимізація
обласний центр маршруту
екстреної медичної виїзду бригад.
допомоги та Покращення
медицини своєчасності
катастроф» обробки

виклику.
Зменшення
середнього
часу обробки
виклику до 1
хв.

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА



2.2 Покращення 
матеріально- 
технічної бази 
системи екстреної 
медичної 
допомоги 
відповідно до 
сучасних вимог

2021

2025
роки

2.3 Подальше 
застосування 
фармакоінвазивної 
терапії при 
наданні медичної 
допомоги хворим 
з захворюваннями 
серцево-судинної 
системи на 
догоспітальному 
етапі

2021
2025
роки

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадм і н і страц 
ії
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Територіальне
медичне об’єднання
«Вінницькиіі
обласний центр
екстреної медичної
допомоги та
медицини
катастроф»

обласний
бюджет

79281,0

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадм ін і страці 
ї Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
«Територіальне 
медичне об’єднання 
«Вінницький 
обласний центр 
екстреної медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф»

обласний
бюджет

4600,0 27510,0 18051,4 14351,2 14768,4

6832,2 1220,5 1296,2 1364,9 1437,2 1513,4

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА

Оновлення
автомобільного
парку
сучасними
спеціалізовани
ми
санітарними
автомобілями
екстреної
медичної
допомоги з
колісною
формулою 4 X
4 ,сучасним
лікувально-
діагностичним
обладнанням
Забезпечення
пацієнтів
невідкладною
медичною
допомогою, в
тому числі
проведення
фармакоінвази
вної терапії
при наданні
медичної
допомоги
хворим з
гострим
коронарним
синдромом,
проведення



неінвазивної 
кардіостимуля 
ції показаним 
хворим з 
порушенням 
ритму та 
провідності 
серця________

III. Розвиток та функціювання системи телемедицини у закладах охорони здоров’я Вінницької області

3.1 Створення 
програмного 
продукту та 
мережі
телемедичної
платформи

3.2 Забезпечення 
роботи
консультантів по
телемедичним
послугам

2021

2025
роки

2021
2025
роки

Департамент 
охорони здоров'я та 
реабілітації 
облдержадміністрац 
ії

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадм і н і страц 
ії

обласний
бюджет

обласний
бюджет

бюджети
територіальних
громад

всього

1800,0

1800,0

972,0

2772,0

1800,0

360,0

194,4

554,4

360,0

194,4

554,4

360,0

194,4

554,4

360,0

194,4

554,4

360,0

194,4

554,4

Директор Департаменту охорони здоров’я
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Забезпечення 
впровадження 
телемедицини 
в області. 
Об’єднання 
лікувально- 
профілактични 
X закладів 
області в єдину 
медичну 
інформаційну 
мережу_______
Надання
якісних
телемедичних
послуг.



4.1 Підтримка та 
розвиток центру 
громадського 
здоров’я області

5.1 Покращення 
матеріально- 
технічної бази 
КНП
«Подільський 
регіональний 
центр онкології 
Вінницької 
обласної Ради»

2021

2025
роки

IV. Створення та розвиток системи громадського здоров’я
Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадм і н істрац

обласний
бюджет

В межах виділених асигнувань, відповідно до обґрунтованої потреби Створення
системи
громадського
здоров’я в
області.
Розвиток
профілактично
го напрямку в
медицині.
Підтримка
суспільного
здоров’я,
формування у
населення
здорового
способу життя.

V. Боротьба з онкологічними захворюваннями

5.2 Забезпечення 
витратними 
матеріалами та 
тест-системами для 
діагностики 
онкологічних

2022 

2025
роки

2022 

2025
роки

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадміністрац

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадм іністрац

обласний
бюджет

обласний
бюджет

21260,0

5037,0

12160,0

1230,0

3100,0

1247,0

3000,0

1269,0

3000,0

1291,0

Покращення
виявлення
онкологічних
захворювань,
ведення
канцер-реєстра

Покращення 
діагностики 
онкологічних 
захворювань та 
виявлення їх на 
ранніх стадіях

Д иректор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА



захворювань понад 
обсяг,
передбачений
програмою
державних гарантій
медичного
обслуговування
населення
5.3
Медикаментозний 
супровід та 
лікування пацієнтів 
з онкологічними 
захворюваннями, 
понад обсяг, 
передбачений 
програмою 
державних гарантій 
медичного 
обслуговування 
населення

РАЗОМ

2022 

2025
роки

Департамент 
охорони здоров’я та 
реабілітації 
облдержадміністрац

обласний
бюджет

41309,2 11145,88

обласний
бюджет

бюджети
територіальних
громад

всього

1098462,9 178691,9 248662,28

41078,8 16673,7

1139541,7 195365,6

10548,48 8942,28

10931,7

259593,98

21605638

4133,1

220189,48

225900,18

4489,9

230390,08

10672,56

229152,16

4850,4

234002,56

Забезпечення
повноцінного
(комплексного)
лікування
онкохворих,
що сприятиме
зниженню
смертності

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА



Додаток 4
до рішення____сесії обласної Ради 8 скликання

від___________ 2021 року №
«Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми «Підтримка та розвиток галузі охорони 
здоров’я Вінниччини» на 2021-2025 роки, 
затвердженої рішенням 6 сесії обласної Ради 8 
скликання від 26 лютого 2021 року № 95»

Додаток 4: Результативні показники обласної програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я 
Вінниччини» на 2021-2025 роки зі змінами та доповненнями

Показник
Одиниця

виміру
2021-2025

РР
2021
рік

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

І. Підтримка та розвиток закладів охорони здоровая області:
1.1 Створення Клінічного Центру інфекційних хвороб Вінницьк

клінічний центр СН
ої обласної Ради з ліжками інтенсивної терапії на базі КНП «Вінницький 
Ду Вінницької обласної Ради»

Показник поолукту
Розгортання інфекційних відділень обласного підпорядкування з 
ліжками інтенсивної терапії кв.м 3600 3600 . _

Кількість одиниць обладнання, що планується придбати одиниці 169 75 69 20 5

Показник ефективності
Середні витрати на одиницю площ тис.грн. 8,3 8,3 - - - -
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Сеоелні витоати на одиницю обладнання тис.грн. 613,5 170,7 374 148,6 1760,6

Показник якості
Покоашення стану матеріально-технічної бази % 81,7 67,8 77 90 92

1.2.
Створення центру трансплантології в рамках пілотного проекту на базі КН

Вінницької обласної Ради» та закладів ох
1 «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. К 
орони здоров’я області

4.1. Пирогова

Показник продукту
Формування кадрового потенціалу; лікар і-трансплантологи, 
трансплант-координаторів, медичних бригад осіб 4 4 _ _ _ -

Придбання медичного обладнання одиниць 3 3 - - - -

Показник ефективності
Сепеані витоати на навчання 1 лікаря тис.грн. 12,0 12,0

Середні витрати на одиницю обладнання тис.грн. 933,0 933,0

Показник якості
'^я^імпечрння життрвих (Ьункній ооганізму % 90 90 90 90 90 90

1.3.

Забезпечення підтримки закладів охорони здоров’я, комунальних некомерційних підприємств, які є об єктами права спіль 
впяс!ності обласної Рапи. понад обсяг, пеоедбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування н;

.ної комур 
аселення

іальної

Придбання факторів IX  та VIII коагуляції кроеі для хворих 
на гемофілію
Показники продукту
IX фактог) коагуляції крові флакон 100 20 20 20 20 20

VIII Аактоо коагуляції крові флакон 275 55 55 55 55 55

Кількість хворих на гемофілію, які будуть забезпечені IX 
(Ьактооом коагуляції крові

осіб 10 2 2 2 2 2

_____ І--------  ---------------------------------------------------------------------------------------------
Кількість хворих на гемофілію, які будуть забезпечені VIII 
(Ьактооом коагуляції крові

осіб ЗО 4 5 6 7 8

Показники ефективності 0
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Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть 
забезпечені IX фактором коагуляції крові

тис.грн. 44,8 40,0 42,5 44,8 47,1 49,6

Середні витрати на 1 хворого на гемофілію, які будуть забезпечені 
VIII Фактором коагуляції крові

тис.грн. 42,8 55,0 46,8 40,9 37 34,1

Показники якості
Попередження смертності від кровотеч у хворих 3 дефіцитом 
IX фактору коагуляції (від загальної кількості хворих, що 
потребують лікування)

% 20 20 20 20 20 20

Попередження смертності від кровотеч у хворих 3 дефіцитом VIII 
фактору коагуляції (від загальної кількості хворих, що потребують 
лікування)

% 8 5,4 5,7 8 9,2 10,5

Лiкvвaння онкогематологічних хворих
Показники продукту
Придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії 
супроводу для лікування онкогематологічних хворих

таблетки 2 890 578,0 578,0 578,0 578,0 578,0

Придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії 
супооводу для лікування онкогематологічних хворих

флакони 3 440 640 640 720 720 720

Забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення 
хіміотеоапії та терапії супроводу

осіб 184 35 35 38 38 38
________ « -_____ к - -------------------------------------- ------
Показники ефективності
Сеоедні витоати на 1 хворого тис.грн. 61,0 57,0 61,0 59,0 62,0 65,0

Показники якості

Попередження смертності у онкогематологічних хворих та 
покращення доступу до учасних ефективних лікарських 
засобів

% 9 9,1 9,1 9,4 9,4 9,4

Придбання лікарських засобів для лікування дихальних 
розладів у  новонароджених
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Показники продукту
Кількість новонароджених дітеіі, що можуть бути забезпечені 
лікарським засобом осіб

75 15,0
15 15 15 15

Показники ефективності
Середні витрати на 1 новонароджену дитину, які можуть бути 
забезпечені лікарським засобом

тис.грн. 19 16,7
17,7 18,6 19,6 20,6

Показники якості
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть 
вказані стани

% 85 85,0
85 85 85 85

Масовий скринінг вагітних І  і II триместру
Показники продукту
Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний 
скринінг осіб 4 115 823 823 823 823 823

Показник ефективності
Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного пацієнта тис.грн. 0,545 0,486 0,516 0,544 0,574 0,604

Показники якості
Виконання обстежень за стандартами дасть можливість 
попередити ускладнення перебігу вагітності

% 90 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на 
фенілкетонурію
Показники продукту
Кількість дітей, що потребують лікувального харчування осіб 208 39 40 42 43 44

Показники ефективності
Середня вартість лікувального харчування на 1 дитину Т И С .ф Н . 201,0 38,5 39,8 39,9 41,0 42,2

Показники якості
Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, 
що отримують харчування %

67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7

Директор Департаменту охорони здоров’я
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Придбання кардіовиробів
Показники продукту
Кількість хворих, яким буде придбано судинні протези осіб 50 10 10 10 10 10
Кількість хворих, яким буде придбано засоби для лікування 
хворих 3 тромбоемболієюлегеневої артерії осіб 25

5 5 5 5 5
Кількість хворих, яким буде придбано катетери для 
проведення ротаційної тромбендартеректомії осіб 25

5 5 5 5 5
Кількість хворих, яким буде придбано катетери для 
емболектомії

осіб 150 ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО
Кількість хворих, яким буде придбано набори для стентувань 
периферійних артерій осіб 100

20 20 20 20 20
Кількість хворих, яким буде придбано електростимулятори осіб 200 40 40 40 40 40
Кількість хворих, яким буде придбано балонний катетер 
периферійний 3 лікувальним покриттям осіб 250

50 50 50 50 50
Кількість хворих, яким буде придбано набори для проведення 
коронарографій осіб 1 000

200 200 200 200 200
Кількість хворих, яким буде придбано стендграфти на 
аневризми аорти осіб 10

2 2 2 2 2
Показники ефективності
Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано 
судинні протези тис.грн. 15,50 14,00 14,80 15,50 16,30 17,20

Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано 
засоби для лікування хворих з тромбоемболієюлегеневої 
артерії

тис.грн. 33,50 30,00 31,80 33,40 35,10 37,00

Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано 
катетери для проведення ротаційної тромбендартеректомії тис.грн. 133,90 120,00 127,00 133,70 140,70 148,1

0
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Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано 
катетери для емболектомії тис.грн. 0,67 0,60 0,64 0,67 0,71 0,74

Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано 
набори для стентувань периферійних артерій тис.грн. 28,00 25,00 26,55 28,00 29,40 31,00

Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано 
електростимулятори тис.грн. 28,00 25,00 26,55 28,00 29,40 31,00

Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано 
балонний катетер периферійний з лікувальним покриттям тис.грн. 22,30 20,00 21,20 22,30 23,50 24,70

Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано 
набори для проведення коронарографій тис.грн. 4,40 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80

Середні витрати на одного хворого, якому буде придбано 
стендграфти на аневризми аорти тис.грн. 391,80 350,00 371,70 391,40 412,10 433,9

0

П оказники якості
Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового 
синдрому за рахунок встановлення судинних протезів % 85 85 85 85 85 85

Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних 
хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса.

%
63 63 63 63 63 63

Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, 
зменшення больового синдрому за рахунок встановлення 
катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії та 
ендартектомії

% 100 100 100 100 100 100

збільшення дистанцій ходьби, змешення больовго синдрому у 
хворих 3 патологією захворювання періферичних артерій

% 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2

зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, 
гострої коронарної недостатності за рахунок встановлення 
електрокардіостимуляторів

% 90 90 90 90 90 90

зменшення кількості ампутацій кінцівоку хворих на 
аторосклероз судин нижніх кінцівок

-----  ■ ' А
% 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7
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зменшення смертності від ішемічної хвороби серця % зо ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО
зменшення кількості розривів аневризми аорти та відповідно 
летальності % 90 90 90 90 90 90

Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом
Кількість очних протезів, що будуть придбані шт. 250 50 50 50 50 50
Показники продукту
Кількість хворих 3 анофтальмом у яких будуть використані 
протези

осіб
250 50 50 50 50 50

Показники ефективності
Середні витрати на протезування одного хворого з 
анофтальмом

тис.грн. 1,104 1 1,05 1,1 1,17 1,2

Показники якості
забезпечення протезування хворих з анофтальмом % 100 100 100 100 100 100

Придбання ендопротезів великих суглобів
Показники продукту
Кількість хворих.яким буде проведено оперативне втручання - 
ендопротезування

осіб 145 29 29 29 29 29

Показники ефективності
Середні витрати на проведення оперативного втручання одному 
хворому

тис.грн. 77,1 68,25 73,20 77,10 81,20 85,50

Показники якості
Відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок 
імплантації кульшових,колінних суглобів та фіксаторів

% 90 90 90 90 90 90

Покращення якості медичної допомоги дітям, хворим на 
онкогематологічну патологію в умовах ОДКЛ
показник продукту
кількість первинних хворих у стаціонарі осіб 285 50 55 60 60 60
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кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними 
новоутвореннями осіб 1575 315 315 315 315 315

кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із 
злоякісними новоутвореннями ліжкодні 31500 6300 6300 6300 6300 6300

середня тривалість лікування 1 хворого днів 20 20 20 20 20 20
Показники ефективності
середні витрати 1 хворого тис.грн. 12,8 11,4 12,1 12,78 13,45 14,2
Показники якості
показник післяопераційної летальності % 1 1 1 1 1 1
рівень виживання протягом року % 75 75 75 75 75 75
Рівень виживання протягом 5 років % 65 65 65 65 65 65
Забезпечення базової терапії для хворих на гемофілію та 
хворобою Віллебранда / / - / / /  типів згідно протоколів 
лікування
Показники продукту
Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано 
програмне забезпечення замісною терапією осіб 41 41 41 41 41 41

Кількість поступлення хворих у стаціонар для проходження 
лікування осіб 50 50 50 50 50 50

середня тривалість лікування 1 хворого днів 10 10 10 10 10 10
Показники ефективності
середня вартість лікування 1 хворого тис.грн. 22,4 20 21,24 22,36 23,54 24,78
Показники якості
Відсутність ускладнення основного захворювання % 90 90 90 90 90 90
Інтенсифікація надання допомоги хворим на муковісцидоз 
у  КН П  "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня ВОР"
Забезпечення сучасної базисної терапії хворим з 
муковісцидозом:
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Показники продукту
кількість дітей, що перебувають на обліку осіб 20 20 20 20 20 20

середня тривалість лікування одного хворого днів 14 14 14 14 14 14

Показники ефективності
середня вартість лікування одного хворого тис.грн. 16,8 15 15,93 16,75 17,65 18,6

Показники якості
рівень подовження терміну життя % 60 60 60 60 60 60

Забезпечення дороговартісними виробами медичного 
призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному 
лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального 
некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І. Ющенка ВОР"

Показники продуктуШГ ---—---------------------------------------------------------
Кількість хворих яким буде проведено ургентне нейрохірургічне 
втоучання

осіб
65 13 13 13 13 13

Показники ефективності

середня вартість лікування на одного хворого
тис. грн. 43,40 38,80 41,20 43,40 45,70

48,1
0

г  ̂ Г_____-_ --------------  д --------------- ------------
Показники якості
Досягнення якості лікування у хворих працездатного віку

повне відновлення % 25 25 25 25 25 25
часткове відновлення % 70 70 70 70 70 70

вірогідність летальності % 5 5 5 5 5 5

Безпека оточуючого середовища. Профілактика випадків 
професійного туберкульозу та внутрішньолікарняних 
інфекцій, у  тому числі тубері^льозу: знезараження повітря 
ультрафіолетовим опромінювачами.

Д иректор Департаменту охорони здоров’я
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Показники продукту
Кількість придбаних змінних ультрафіолетових ламп од. 1 250 250 250 250 250 250

Показники ефективності
Середня вартість однієї ультрафіолетової лампи тис. грн. 0,223 0,200 0,212 0,223 0,235 0,247

Показники якості
Відсоток забезпечення змінними ультрафіолетовими лампами % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Удосконалення заходів протидії захворюванню на 
туберкульоз, у  тому числі хіміорезистентний. 
Придбання лікарських засобів корекції побічної дії 
протитуберкульозних препаратів для пацієнтів 
тубстаціонару з чутливим та лікарськостійким 
туберкульозом та препаратів супроводу випадків 
туберкульозу з некомпенсовапою супутньою патологією 
(що не входять до нацпереліку)
Показники продукту
Кількість пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з 
побічною дією ПТП та декомпенсованою супутньою 
патологією, що отрмимували лікування з приводу зазначених 
станів

осіб 250 50 50 50 50 50

Показники ефективності
середня вартість лікування 1 хворого тис.грн. 1,2 1,0 1,062 1,118 1,178 1,24

Показники якості
Відсоток пролікованих у стаціонарі хворих на туберкульоз з 
побічною дією ПТП та декомпенсованою супутньою 
патологією, що отримували лікування зазначених станів

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

РеалЬація спільних заходів протидії поєднаної патології 
туберкульозу та ВІЛ-інфекцієї/СНІДу

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА



Придбання ко-тримоксазолу, його аналогів та інших 
препаратів для лікування і профілактики опортуністичних 
інфекцій у  хворих на ко-інфекцію

Показники продукту
Кількість хворих 3 ко-інфекцією, що приймають лікарські 
засоби для лікування інших опортуністичних інфекцій

осіб 450 90 90 90 90 90

Показники ефективності
Середня вартість лікування 1 хворого з ко-інфекціею, що 
приймає лікарські засоби для лікування інших 
опортуністичних інфекцій

тис.грн. 0,802 0,716 0,761 0,801 0,843 0,888

Показники якості
Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з 
метою профілактики опортуністичних інфекцій

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Заходи діагностики туберкульозу
Валідація лабораторної апаратури, яка застосовується в 
бактеріологічній діагностиці туберкульозу

Показники продуїсту
Кількість одиниць лабораторної апаратури, яка застосовується 
в бактеріологічній діагностиці туберкульозу

од. 46 46 46 46 46 46

Показники ефективності
Середня вартість проведення валідації лабораторної апаратури тис.грн. 1,58 1,41 1,5 1,58 1,67 1,75

Показники якості
Відсутні випадки перерв у діагностиці туберкульозу через 
несправність лабораторної апаратури внаслідок некоректних 
результатів

% 0 0 0 0 0 0

Д иректор Департаменту охорони здоров’я  ̂ у  /
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Забезпечення диференційної діагностики дитячого 
туберкульозу та позалегеневих форм туберкульозу: 
придбання туберкуліну
Показники продукту
Кількість придбаного туберкуліну упаковок 140 ЗО ЗО ЗО 25 25
Кількість випадків, у яких застосований туберкулін з метою 
дифдіагностики

од. 420
90 90 90 75 75

Показники ефективності
Середня вартість 1 упаковки тис.грн. 0,176 0,157 0,167 0,176 0,185 0,195
Показники якості
Відсоток обстежених методом туберкулінодіагностики 3 
метою дифдіагностики серед підлягаючих

% 100
100 100 100 100 100

Діагностика та лікування малозабезпечених хворих на 
сифіліс та гонорею, контроль виліковування
Показники продукту
загальна кількість малозабезпечених хворих на сифіліс та гонорею, 
які потребують лікування та обстеження

осіб 125 25,0 25 25 25 25

Показники ефективності
середні витрати на обстеження та лікування 1 малозабезпеченого 
хворого на сифіліс та гонорею

тис.грн. 1,703 1,520
1,616 1,700 1,792 1,888

Показники якості
Лікування малозабезпечених хворих на сифіліс та гонорею і 
обов’язковий контроль виліковування попередить розповсюдження 
сифілісу та гонореї серед жителів області

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показники продукту
Кількість дітей першого року життя, народжених від В1Л- 
інфікованих матерів, забезпечених адаптованими молочними 
сумішами

Кількість
дітей 175 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у 
призовників

Кількість осіб 6 250 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,
0

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації Ольга ЗАДОРОЖНА



Проведення тестування на ВШ, вірусні гепатити та інфекції, що 
передаються статевим шляхом { ІПСШ), у ключових груп та загалу 
населення

кількість
досліджень 10 574 534,0 2512 2509 2511 2508

Показники ефективності
середні витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину 
першого ооку життя, народжену від ВІЛ-інфікованих матерів

тис.грн. 14,57 13,016 13,822 14,554 15,325
16,13

7

середні витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну 
особу призовника

тис.грн. 0,31 0,277 0,294 0,310 0,326 0,343
середні витрати на 1 тестування ВЇЛ, вірусні гепатити та інфекції, 
що передаються статевим шляхом ( ІПСШ)

тис.грн. 0,21 0,187 0,199 0,210 0,221 0,233

Показники якості
Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом 
штучного вигодовування дітей першого року життя

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Підвищення рівня доступності послуг 3 діагностики вірусних 
гепатитів в  та С у призовників

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Охоплення, ВІЛ-інфікованих осіб та представників ключових груп 
населення щодо інфікування ВІЛ

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показники продукту
Послуги по обстеженню ветеранів війни на сучасному 
діагностичному обладнанню

кількість
обстежень 2 750 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0

Показники еЛективиості
середня вартість 1 обстеження тис.грн. 1,270 1,135 1,205 1,269 1,337 1,407

Показники якості
Забезпечення вчасного виявлення захворювань % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Забезпечення КНП "Вінницькийрегіональний клінічний 
лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патологи" 
необхідними витратними матеріаліами ( виробами медичного 
призначення ) та лікарськими засобами для діагностики та 
лікування хвороб серцево-судинної системи
Показники продукту
кількості планових коронарографій шт. 7 250 1250 1350 1450 1550 1650

Д иректор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації
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Показники ефективності
середня вартість 1 коронарографії тис.грн. 3,6 3,7 3,79 3,87 3,94

1.4. Проведення поточних та капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я комунальних некомерційних підприємств
Показники продукту
Кількість об’єктів, на яких планується провести поточні та 
капітальні ремонти Об’єкти 99 24 25 20 16 14

Показник ефективності

Середні витрати 1 об'єкт
тис.грн.

1984,47 3581,78 1973,52 1932,56 1072,09
382,6

4

Показник якості
Покращення умов перебування пацієнтів та праці медичних 
працівників % 90 90 90 90 90 90

1.5.
Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я, комунальних некомерційних підприємств, які є

об’єктами права спільної комунальної власності
Показники продукту
Кількість об’єктів спільної комунальної власності, що покриють 
вартість комунальних послуг та енергоносіїв Об’єкт 38 38 38 38 38 38

1.6.
Забезпечення функціонування інших закладів охорони здоров’я, які є об’єктам

включені до програми медичних гарантій о
їй права спільної комунальної власності обласної Ради та не 
бслуговування населення

Показники продукту
Забезпечення життєдіяльності закладів охорони здоров’я кількість 12 12 12 12 12 12

1.7.
Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, комунальних некомерціі 

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частиі
дних підприємств понад обсяг, передбачений 
іі забезпечення поточних видатків

П оказники продукту
Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони 
здоров’я кількість 38 38 38 38 38 38

1.8.
Забезпечення населення області медичними послугами, що не увійшли до державної програми медичних гарантій та мають стратегічне

значення
П оказники продукту

Директор Департаменту охорони здоров’я
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Забезпечення функціонування виїзної неонатологічної 
бригади невідкладної допомоги
Показники продукту
кількість транспортованих дітей осіб 28 28

Показники ефективності
середня вартість на 1 дитину тис. грн. 11,893 11,893

Показники якості
кількість транспортованих дітеіі/від загальної кількості 
викликів

% >90 >90

Забезпечення функціонування виїзної консультативної 
бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії
Показники продукту
кількість транспортованих дітей осіб 1750 350 350 350 350 350

Показники ефективності

середня вартість 1 виїзду тис. грн. 8,367 9,130 9,831 10,591 11,401 12,27
7

Показники якості
кількість транспортованих дітей/від загальної кількості 
викликів

% >90 >90 >90 >90 >90 >90

1.9.
Забезпечення готовності закладів охорони здоров’я до прийому та лікування хворих на епідемічно небезпечні інфекційні захворювання

(С0УШ -19)

Показники продукту
Закупівля кисневих генераторів одиниць 1 1 - - - -

Показник ефективності
сеоедні витрати на закупівлю одиниці обладнання тис.грн. 4000,0 4000,0

Показник якості
Збільшення виживаності при застосуванні кисневої терапії % 80 80 80 80 80 80

II . Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області
Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації . - '7  / Ольга ЗАДОРОЖНА



2.1. Подальше удосконалення оперативно-диспетчерської служби

Показники ПРОДУКТУ

Супровід програмно-апаратного комплексу "ЕЮМ-ІОЗ"
пакет

60 12 12 12 12 12послуг

Підключення лікаоів до системи надання телеметричних послуг
кабінет

користувача 270 400 470 550 610 670

Показник ефективності
Сеоедні витоати на супровід програми на 1 місяць тис.грн. 331 300 315 330 346 363

Сеоедні витоати на 1 кабінет користувача тис.грн. 6 4,8 4,8 7,2 6 ,8 П 6,5

Показник якості
Зменшення середнього часу обробки виклику хв 1,8 2,4 2,2 2 1,4 1,2

Зменшення кількості безрезультатних виїздів % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Збільшення кількості надання телеметричних консультацій % 45 15 32 44 61 73

2.2. Покрашення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог

Показники продукту

Закупівля сучасних спеціалізованих санітарних автомобілів 
екстреної медичної допомоги 3 колісною формулою 4 X 4, 3 

подальшим їх технічним обслуговуванням одиниць 25 2 6 7 5 5

Закупівля кисневого та діагностичного обладнання одиниць 80 16 16 16 16 16

Показник ефективності
Середні витоати на придбання 1 санітарного автомобіля тис.грн. 2321 2100 2205 2315 2431 2552

Сеоепні витоати на поидбання 1 діагностичного обладнання тис.грн. 31 25 ЗО 31,6 33,2 35

Показник якості
Забезпеченість сучасними повноприводними спеціалізованими 
автомобілями екстоеної медичної допомоги % 60 20 40 60 80 100

Забезпечення сучасним лікувально-діагностичним обладнанням % 90 80 85 90 95 100

Директор Департаменту охорони здоров’я
та реабілітації обласної державної адміністрації
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2 3
Подальше застосування фармакоінвазивної терапії при наданні медичної допомоги хворим з захворюваннями сі

на догоспітальному етапі
:рцево-су;динної СИ(:теми

ПокЯ’̂ ники пполукту
Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії хворим 
із гострим коронарним синдромом (ГКС) ампули 150 ЗО зо ЗО ЗО ЗО

Закупівля виробів медичного призначення для проведення 
неінвазивної кардіостимуляції показаним хворим з порушенням 
ритму та провідності серця комплекти 175 35 35 35 35 35

ІТпісячник е(Ьективності
Г(=!пр;пні ки'гпати на придбання 1 ампули тис.грн. 42,6 38,0 40,4 42,5 44,8 47,2

Пт^яіміік* акогті
Забезпечення закладів системи ЕМД лікарськими засобами для 
гЬяпмякпінкі-чивної теоапії та виообами медичного призначення % 100 100 100 100 100 100

Ї Ї І  Р т и и х п іс  хя  іЬ¥нкііііовання СИСТЄМИ телемедицини у закладах охорони здоров’я Вінницької області
5 1 Гтвопення поогоамного продукту та мережі телемедичної платформи

ГТпігячникги ППППУКТУ
Програмний продукт та мережа телемедичної платформи одиниць 1 1 - - - -

Показник ефективності
Середня вартість одиниці програмного продукту тис.грн. 1800 1800

Пок^ЯІНИК якості
Чя(ій-?п^чення впоовалження телемедицини в області % 100 100 100 100 100 100

.2. Забезпечення роботи консультантів по телемедичним послугам

Показники продукту
Кіпькігть робочих місць одиниць 500 100 100 100 100 100

ТТпігЯ'ІНІІК с'Ліективності
Г'йпйпні витяти на 1 ообоче місце тис.грн. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Плкячник якості
Охоплення телемедичними послугами від запланованого % 100 100 100 100 100 100

/
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4.1. IV. Ствооення та оозвиток системи громадського здоров’я
Показники продукту
Підготовка матеріалів для сайту та соцмереж одиниць 600 120 120 120 120 120

Публікації в соцмережах та на сайті одиниць 600 120 120 120 120 120

Поовепення боіЛінгів та круглих столів одиниць 100 20 20 20 20 20
Організація та здійснення заходів з питань промоції здорового 
способу життя одиниць 250 50 50 50 50 50

Ооганізовано та проведено заходів одиниць 282 20 202 20 20 20

Кількість публікацій в соцмережах та на сайті одиниць 1200 240 240 240 240 240

Показник якості
Питома вага своєчасного реагування на запити в сфері публічної 
інформації % 100 100 100 100 100 100

Питома вага слухань на яких внесено рекомендації з поліпшення 
реалізації засобів Програми % 100 100 100 100 100 100

Питома вага осіб, які набули належного рівня знань з числа опитаних % 85 75 80 85 90 95

V. Боротьба 3 онкологічними захворюваннями
5.1. Покпяіпення матеріально-технічної бази КНП «Подільський регіональний центі3 онкології Вінницької обласної ради»

Показники продукту____ _________ ІТ-, ■ ■ ш
Кількість пацієнтів, яким буде проведено обстеження на 
придбаному діагностичному обладнанні осіб 30000 7500 7500 7500 7500

Охоплення обліком онкологічних хворих в канцер-реєстрі осіб 51000 48000 50000 52000 54000
Кількість медпрацівників, які пройдуть навчання у Навчально- 
тоенінговому центрі осіб 400 100 100 100 100

Показники ефективності
Середні витрати на придбання одиниці діагностичного 
обладнання тис.грн 5500,0 5500,0

Середні витрати на обстеження одного пацієнта тис.грн 1,467 1,467
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Середні витрати на одне обслуговування лінійного прискорювача тис.грн 2500,0 1000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Сеоедні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис.грн 32,6 32,0 33,3
Середні витрати на одного слухача Навчально-тренінгового 
центру тис.грн 0,175 0,5 0,2

Індекс накопичення контингенту онкологічних хворих % 12,5 11,0 12,0 13,0 14,0

Показники якості

Показник виявлення онкологічної захворюваності

випадків на 
100 тис. 

населення 375,0 360,0 370,0 380,0 390,0

Кількість випадків перерв у роботі лінійного прискорювача випадок 0 0 0 0 0
Показник раннього виявлення (І стадія) онкологічних 
захворювань візуальних локалізацій % 46,8 42,0 45,0 48.0 52,0
Питома вага слухачів Навчально-тренінгового центру, які набули 
належного рівня знань та навичок ранньої діагностики і лікування 
онкологічних захворювань % 100 100 100 100 100

Лостовірність даних канцер-реестру % 97,5 96 97 98 99

5.2.
Забезпечення витратними матеріалами та тест-системами для діагностики онкологічних захворювань понад обсяг, передбачений прогр

державних гарантій медичного обслуговування населення
амою

Показники продукту
Кількість пацієнтів, які отримають лікування на лінійному 
прискорювачі осіб 48000 12000 12000 12000 12000
Кількість пацієнтів, які будуть обстежені методом радіонуклідної 
діагностики осіб 12800 3200 3200 3200 3200

Кількість пацієнтів, обстежених методом рідинної цитології осіб 1920 480 480 480 480

Показники ефективності
Середні витрати на лікування одного хворого за допомогою 
лінійного прискорювача тис.грн 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Середні витрати на обстеження одного пацієнта методом 
рапіонукліпної діагностики тис.грн 0,07 0,066 0,068 0,072 0,075
Середні витрати на обстеження одного пацієнта методом рідинної 
цитології тис.грн 0,28 0,25 0,27 0,29 0,31
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Показники якості
Забезпечення стандарту лікувального процесу при лікуванні 
онкологічних хворих % 100 100 100 100 100

Показник раннього виявлення (І+ІІ стадіО онкологічних хвороб % 57,5 50 55 60 65

Показник верифікації діагнозу % 84,5 78 79 90 91

5.3.
Медикаментозний супровід та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями понад обсяг, передбачений програмою де])жавних

гарантій медичного обслуговування населення

Показники продукту
Кількість хворих, які будуть забезпечені препаратами супроводу 
хіміотерапевтичного лікування особи 11700 2250 2700 3150 3600
Кількість хворих на онкологічні захворювання, які будуть 
забезпечені ліками таргетної терапії особи 67 18 16 16 17

Показники ефективності
Середні витрати для одного хворого на препарати супроводу 
хіміотерапевтичного лікування тис.грн 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Середні витрати для одного хворого при отриманні таргетної 
терапії тис.грн 577,25 591,4 621,8 515,1 580,7

Показники якості
Показник охоплення онкологічних хворих спеціальним 
лікуванням % 66,5 65% 66% 67% 68%
Показник смертності онкологічних хворих до 1 року 
спостеоеження % 25,4 26,5 26,0 25,0 24,0
Показник стійкої виживаності онкологічних хворих (5 і більше 
років) % 69,2 65,5 70,0 70,5 71,0
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