
Проект

Україна
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

___________ 2020 року сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до обласної Програми «Майбутнє
Вінниччини в збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого
2016 року № 45 (зі змінами)

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», рішення 38 сесії обласної Ради 6 
скликання № 893 від 24 червня 2015 року «Про Стратегію збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року», 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту та зайнятості населення і з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до обласної «Програми Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров'я громадян» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 (далі - Програма), 
такі зміни:

1.1 У пунктах 8-8.1 Загальної характеристики Програми та в розділі
«Ресурсне забезпечення обласної Програми «Програми Майбутнє 
Вінниччини в збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 роки цифри: 
«3274505,341», «1677808,069» замінити, відповідно, цифрами
«3276661,641», «1679964,369» згідно з додатками 1,2 до цього рішення;

1.2 Внести зміни в таблиці «Витрати на виконання Програми» по роках 
згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Доповнити Розділ II «Розвиток спеціалізованої та 
високоспеціалізованої медичної допомоги населенню Вінниччини» (далі - 
Розділ II) Додатку 1 до Програми «Напрями діяльності та заходи Обласної 
програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян» на 2016- 
2020 роки» пунктом 27 згідно з додатком 4 до цього рішення.



3. Доповнити Розділ II Заходів обласної Програми «Програми Майбутнє 
Вінниччини в збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 роки пунктом 27 
згідно з додатком 5 до цього рішення.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення (Хребтій Я.В.) і з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А. Олійник



Додаток 1
до рішення___сесії обласної Ради
7 скликання
від____________2020 року № ____

Загальна характеристика обласної Програми «Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 роки (з доповненнями)

1 Ініціатор розроблення Програми: Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

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

3 Розробник Програми Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

4 Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

5 Учасники Програми Департамент освіти і науки 
Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
Райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 
значення

6 Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
7 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
програм)

Обласний, бюджети міст та 
районів області

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

3276661,641 тис.грн

8.1 В тому числі бюджетних коштів
з державного бюджету

- з обласного бюджету 1679964,369 тис.грн
-з інших місцевих бюджетів 1593560,236 тис.грн
- інші джерела фінансування 1560,436 тис.грн
- кошти Глобального фонду 1576,6 тис.грн

9 Основні джерела фінансування 
Програми

Обласний бюджет 
Інші місцеві бюджети 
Інші джерела фінансування 
Кошти Глобального фонду

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації Л. Грабович



Додаток 2
до рішення__сесії обласної Ради
7 скликання
від 2020 року №

Ресурсне забезпечення обласної Програми 
«Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020

роки (з доповненнями)

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми

Всього витрат на виконання 
Програми тис. грн

1 2

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 3276661,641

Обласний бюджет 1679964,369

Інші місцеві бюджети 1593560,236

Інші джерела фінансування 1560,436

Кошти Глобального фонду 1576,6

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації Л. Грабович



Додаток З
до рішення____сесії обласної Ради
7 скликання
від____________2020 року № _

О бсяг кош тів, які 
пропонується  
залучити на 
виконання  
П рограми

В итрати на виконання П рограм и тис. грн

Всього
2016-2020

роки

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 
числі:

3276661,641 443491,365 488969,472 534915,041 604218,791 1205066,972

Обласний бюджет 1679964,369 201812,634 204928,13 215324,423 248298,945 809600,237

Інші місцеві 
бюджети

1593560,236 240514,056 283154,214 319230,886 355558,14 395102,94

Інші джерела 
фінансування 1560,436 219,775 255,428 359,732 361,706 363,795

Кошти
Глобального фонду

1576,6 944,9 631,7 - - -

Директор Департамент
охорони здоров'я облдержадміністрації Л. Грабович



Додаток 4
до рішення__сесії обласної Ради
_  скликання

від___________2020 року №

Напрями діяльності та заходи Обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян» на
2016-2020 роки

П е р е л ік  з а х о д ів Т ерм ін В и к о н а в ц і Д ж е р е л а П р о г н о з н а  п о т р е б а  у  к о ш т а х , т и с .  г р н О ч ік у в а н и й
П р о г р а м и викона

ння
ф ін а н с у в
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заходу 2 0 16 -2020 2016 2017 2018 2019 2020
р р . рік рік рік рік р ік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованоїмедичної допомоги населенню Вінниччини

27. Забезпечення 2020 Департамент охорони Всього 2156,3 2156,3 Покращення
добровільного медичного 
страхування лікарів, 
середнього та молодшого 
медичного персоналу, з 
метою запобігання 
поширення гострої 
респіраторної хвороби, 
спричиненої 
коронавірусом 2019-

рік здоров‘я
облдержадміністрації 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
Керівники КНП 
закладів охорони 
здоров'я (за списком)

обласний
бюджет

2156,3 2156,3
соціального захисту 
медичних 
працівників, 
пов'язаних з 
виконанням 
професійних 
обов'язків в умовах 
підвищеного ризику

пСоУ, у наступних КНП: 
обласна клінічна лікарня 
ім. М.І. Пирогова, 
обласна дитяча клінічна 
лікарня, обласний

зараження.

клінічний госпіталь
ветеранів війни, обласна 
психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І 
Ющенка, обласна
психіатрична лікарня 
№2, обласна дитяча



інфекційна лікарня, 
Козятинська обласна 
протитуберкульозна 
лікарня, Печерська 
обласна лікарня 
відновного лікування, 
Липовецька обласна 
лікарня відновного 
лікування, Жмеринська 
обласна лікарня 
відновного лікування, 
Северинівська обласна 
лікарня відновного 
лікування, обласний 
центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом, 
Хмільницька обласна 
лікарня відновного 
лікування, обласне 
спеціалізоване 
територіальне медичне 
об'єднання «Фтизіатрія», 
Подільський 
регіональний центр 
онкології, обласний 
клінічний шкірно- 
венерологічний 
диспансер, 
обласний клінічний 
ендокринологічний 
центр, обласний 
наркологічний диспансер 
«Соціотерапія», 
обласний клінічний 
диспансер радіаційного 
захисту населення,_____





обласне
патологоанатомічне 
бюро, Могилів- 
Подільський санаторій 
для дорослих, 
територіальне медичне 
об'єднання «Вінницький 
обласний центр 
екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф».___________

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації



Л. Грабович



Додаток 5
до рішення__сесії обласної Ради
__скликання
від____________2020 року №

Заходи обласної Програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров'я громадян» на 2016-2020 роки

II. Розвиток спеціалізованої та високо спеціалізованої медичної 
допомоги населенню Вінниччини.

27. Забезпечення добровільного медичного страхування лікарів, 
середнього та молодшого медичного персоналу, з метою запобігання 
поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019- 
пСоУ, у наступних КНП: обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, обласна 
дитяча клінічна лікарня, обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, 
обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І Ющенка, обласна 
психіатрична лікарня №2, обласна дитяча інфекційна лікарня, Козятинська 
обласна протитуберкульозна лікарня, Печерська обласна лікарня відновного 
лікування, Липовецька обласна лікарня відновного лікування, Жмеринська 
обласна лікарня відновного лікування, Северинівська обласна лікарня 
відновного лікування, обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом, 
Хмільницька обласна лікарня відновного лікування, обласне спеціалізоване 
територіальне медичне об'єднання «Фтизіатрія», Подільський регіональний 
центр онкології, обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер, 
обласний клінічний ендокринологічний центр, обласний наркологічний 
диспансер «Соціотерапія», обласний клінічний диспансер радіаційного 
захисту населення, обласне патологоанатомічне бюро, Могилів-Подільський 
санаторій для дорослих, територіальне медичне об'єднання «Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Департамент охорони здоров‘я 
облдержадміністрації 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
Керівники КНП закладів охорони 
здоров'я (за списком)
2020 рік

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації Л. Грабович



Обґрунтування до проекту рішення сесії обласної Ради про 
внесення змін та доповнень до обласної Програми «Майбутнє

Вінниччини в збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого

2016 року № 45 (зі змінами)

У зв’язку із спалахом вірусу і поширенням гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19 у всьому світі та в Україні, вкрай незахищеними 
залишаються медичні працівники. Щоденно медичні працівники стикаються 
з загрозою інфікування. Тому, важливим є надання їм можливості 
добровільного медичного страхування на випадок зараження на СОУГО-19.

Мета Програми
Запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 

спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 серед працівників закладів охорони 
здоров'я, в тому числі, які задіяні у лікуванні пацієнтів та покращення їх 
соціального захисту.

Основні завдання Програми
Розширення гарантій соціального захисту та запобігання поширення 

коронавірусної інфекції серед медичних працівників, пов'язаної з виконанням 
професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження.

Термін виконання: 2020 рік.

Обсяг та джерела фінансування Програми
Здійснюється в межах обласного бюджету та інших джерел, 

незаборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається на 

2020 рік, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

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 облдержадміністрації та Департамент фінансів 
облдержадміністрації.

Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу зменшити поширення коронавірусної 

інфекції серед медичних працівників, пов'язаної з виконанням професійних 
обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження.

Правові аспекти
Правове врегулювання проведення заходу, спрямованого на 

забезпечення зниження поширення коронавірусної інфекції серед медичних



працівників, пов'язаної з виконанням професійних обов'язків в умовах 
підвищеного ризику зараження, визначено:

Конституцією України;
законами України:
«'Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року № 586-

XIV;
«Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 

1992 року № 2801-XII зі змінами;
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих 

на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО- 
19)» від 17 березня 2020 року № 530-ІХ;

«Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» щодо додаткових гарантій прав медичних та інших 
працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та 
членів їх сімей" від 7 травня 2020 року № 588-ІХ;

Бюджетний Кодекс України;
постанови Кабінету Міністрів України:
«Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» 
від 11 березня 2020 року N 211;

Накази Міністерства охорони здоров'я України:
«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 28 березня 2020 року № 722» від 24 квітня 2020 № 961.
«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України 

від 28 березня 2020 року №722» від 23 квітня 2020 № 953.

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації Л. Грабович


