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ІНФОРМАЦІЯ 
про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 11 лютого 2016 року № 45 «Про обласну Програму «Майбутнє 
Вінниччини в збереженні здоров’я громадян»

Обласна Програма «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я 
громадян» на 2016 -  2020 роки затверджена рішенням 4 сесії 7 скликання №45 
від 11 лютого 2016 року (далі -  Програма). Мета Програми -  вирішення питань 
галузі охорони здоров’я, спрямованих на покращення медикаментозного та 
матеріально-технічного забезпечення напрямків діяльності закладів охорони 
здоров’я області, особливо третинного рівня надання медичної допомоги.

Заходи спрямовані на:
I. Пріоритетні напрямки діяльності щодо збереження здоров’я вінничан на

2016 -  2020 роки, серед яких:
а) покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження 

репродуктивного здоров’я громадян;
б) розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, 

лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;
в) удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та дорослому 

населенню області.
II. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги 

населенню Вінниччини.
III. Формування у населення мотивації до здорового способу життя. 

Профілактичні напрямки. Міжгалузева співпраця.
Протягом 2016 -  2020 років заплановано фінансування Програми у 

загальному обсязі 390,3 млн грн. Протягом цього періоду профінансовано
372,2 млн грн, що становить 95,4 відсотка від запланованого.

На 2016 рік заплановано фінансування заходів в обсязі 86,8 млн грн. 
Протягом 2016 року профінансовано 83,6 млн грн, що складає 96,3 відсотка від 
запланованого.

На 2017 рік заплановано фінансування заходів в обсязі 91,0 млн грн. 
Протягом 2017 року профінансовано 88,2 млн грн, що складає 96,9 відсотка від 
запланованого.

На 2018 рік заплановано фінансування заходів в обсязі 89,6 млн грн. 
Протягом 2018 року профінансовано 87,4 млн грн, що складає 97,5 відсотка від 
запланованого.

На 2019 рік заплановано фінансування заходів в обсязі 102,3 млн грн. 
Протягом 2019 року профінансовано 100,2 млн грн, що складає 97,9 відсотка від 
запланованого.
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На 2020 рік заплановано фінансування заходів в обсязі 20,6 млн грн. 
Протягом 9 місяців 2020 року профінансовано 12,8 млн грн, що складає
62,3 відсотка від запланованого.

Звітні таблиці в форматі Excel за 2016 -  2020 роки додаються.

Інформація про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року № 45 «Про обласну Програму «Майбутнє Вінниччини 
в збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки» (зі змінами) за 2019 рік.

На 2019 рік заплановано фінансування заходів в загальному обсязі 102,3 млн 
грн. Протягом 2019 року профінансовано 100,2 млн грн, що складає 97,9 відсотка 
від запланованого.

На виконання завдань Програми стосовно покращення якості охорони 
материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров’я громадян.

Для придбання витратних матеріалів та наборів реактивів з метою 
проведення селективного біохімічного скринінгу вагітних у І-ІІ триместрі 
використано 385,29 тис. грн (100 відсотків від запланованого). Проведено 
обстеження у 494 пацієнтів.

З метою забезпечення хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального 
харчування придбано 488 банок суміші на 1,68 млн грн, що складає 100 відсотків 
від запланованого. Харчування отримали 37 дітей, що хворіють на 
фенілкетонурію. Це забезпечило відсутність клінічних проявів хвороби у 
25 дітей (67,7 відсотка).

Для проведення неонатальної реанімації новонароджених використано 
243,19 тис.грн, що складає 97,3 відсотка до плану. Це дало змогу закупити 200 
ампул препарату «пейона» та 9 флаконів природних фосфоліпідів. Допомогу 
отримали 39 маленьких пацієнтів, що потребували неонатальної реанімації. 
Вчасне використання вказаних препаратів дало можливість попередити можливу 
летальність новонароджених із ризиковано малою масою тіла від дихальної 
недостатності та забезпечити їхнє подальше життя.

У рамках розвитку надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, 
лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань 
виділено 1400,0 тис. грн (що становить 100 відсотків до плану фінансування) на 
придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги хворим з 
порушенням мозкового кровообігу. Надано допомогу 1111 пацієнтам з 
інсультом.

Для забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення 
пацієнтів, що знаходяться на лікуванні в нейрохірургічному відділенні обласної 
психоневрологічної лікарні ім. О. І. Ющенка виділено 500,0 тис. грн (100 
відсотків від запланованого). За ці кошти виконано оперативні втручання з 
використанням дороговартісних виробів 10 пацієнтам.

За рахунок коштів обласного бюджету оновлено регіональний резерв 
лікарських засобів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на
1788,0 тис. грн.
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Для надання допомоги дітям з онкогематологічною патологією на базі 

обласної дитячої клінічної лікарні протягом 2019 року виділено 2371,2 тис. грн, 
що становить 100 відсотків від запланованого. Кількість пролікованих хворих у 
стаціонарі зі злоякісними новоутвореннями -  414 дітей, з них 33 дитини з вперше 
встановленим діагнозом. Показник після операційної летальності 0 відсотків 
(при запланованому 1,2 відсотка). Рівень виживання протягом року склав 
85 відсотків при запланованому -  55 відсотка.

Для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обстеження на 
гепатит В та С хворих дітей з онкогематологічною патологією виділено
123,5 тис. грн (100 відсотків фінансування до плану). Обстежено 163 дитини та 
проведено 460 обстежень -  охоплено 100 відсотків пацієнтів.

З метою лікування вірусних гепатитів у дітей виділено 44,6 тис. грн, що 
дозволило пролікувати 1 дитину.

З метою покращення лабораторної діагностики ювенільного ревматоїдного 
артриту в дітей використано 49,3 тис. грн, що становить 100 відсотків від 
запланованого фінансування. Забезпечено діагностику у 25 дітей.

З метою забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з 
муковісцидозом виділено 220,678 тис. грн. Лікуванням забезпечено 21 дитину, 
що перебувають на обліку. Рівень виживання протягом п’яти років склав 
100 відсотків.

З метою удосконалення діяльності служб кардіохірургії та судинної хірургії 
області придбано на 1796,98 тис. грн (99,8% до плану): судинні протези -  10 шт., 
катетери для проведення механічної тромбоектомії -  4 шт., набори для 
стентування переферичних судин -  13 шт., катетери для емболетомії -  45 шт., 
трикамерний імплантований дефібрилятор -  2 шт., набори для коронарографії-  
31 шт., оксигенатор -  7 шт., клапан -  5 шт. Протягом 2019 року за кошти 
обласного бюджету проведено оперативні втручання 58 пацієнтам.

Для придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з 
приводу катаракти закуплено 42 комплекти на суму 249,4 тис. грн. (99,8 відсотка 
від плану). У 2019 надано ефективну допомогу 3 хворим за рахунок виконання 
оперативних втручань внаслідок чого відновлено здорову функцію ока в
100 відсотків прооперованих, що підтверджено відновленням здоров’я та 
поліпшенням якості життя.

На виконання пріоритетного завдання Програми стосовно удосконалення 
системи організації надання медичної допомоги хворим нефрологічного 
профілю та підвищення її якості шляхом подальшого впровадження методів 
нирковозамісної терапії на базі Центру нефрології та діалізу обласної клінічної 
лікарні ім. М. І. Пирогова забезпечено хворих з ХНН комплектами діалізаторів 
та витратними матеріалами для проведення гемодіалізу на суму 75850,66 тис .грн 
(97,5 відсотка до плану), з них 49693,7 тис. грн -  медична субвенція цільова. 
303 хворих з хронічною нирковою недостатністю забезпечено діалізом за 
рахунок придбання засобів для проведення гемодіалізу, що відповідає стандарту 
адекватного діалізу.
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На придбання медикаментів супроводу для проведення процедури 
гемодіалізу, зокрема для хворих з порушенням кальцієво-фосфорного обміну, 
закуплено препаратів та матеріалів на 1693,16 тис. грн (94,8 відсотка до плану). 
За ці кошти забезпечено 175 осіб хворих з ХНН та 75 осіб з порушенням 
кальцієво-фосфорного обміну.

З місцевих бюджетів на придбання медикаментів супроводу виділено 
1597,45 тис. грн. За ці кошти забезпечено медикаментами супроводу наступну 
кількість хворих: 87 хворих -  м. Вінниця, 2 хворих -  Якушинецька об’єднана 
територіальна громада, 3 хворих -  смт Піщанка, 5 хворих -  м. Козятин, 1 хворий- 
Сокиринецька об’єднана територіальна громада, 11 хворих -  Гайсинський район,
4 хворих -  м. Калинівка.

Протягом 2019 року в межах обласної програми на реалізацію заходів 
протидії епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу профінансовано видатки в загальному 
обсязі 2,1 млн грн.

На реалізацію заходів інфекційного контролю виділено 270,0 тис. грн 
(100 відсотків від запланованого). За ці кошти придбано засоби індивідуального 
захисту, дезінфікувальні засоби для обробки рук, обладнання та інших 
поверхонь, що дало можливість підвищити рівень безпеки послуг з 
профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Для попередження передачі ВІЛ-інфекції/СНІДу від матері до дитини 
придбано адаптовані молочні суміші для 39 дітей першого року життя, 
народжених від ВІЛ-інфікованих матерів (399,6 тис. грн).

Для забезпечення вільного доступу населення до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, передусім груп підвищеного 
ризику, проведено 10560 досліджень на ВІЛ-інфекцію (294,6 тис. грн).

Для попередження поширення захворювань на вірусні гепатити В та 
С проведено 8448 досліджень у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (96,8 тис. грн).

Проведено 2600 досліджень (1300 осіб) на вірусні гепатити В та С методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу для призовників під час призовної кампанії 
(227,4 тис. грн).

Проведено діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань на
459,2 тис. грн, що дало можливість здійснити 61522 дослідження. Проведено 
лікування 20 ВІЛ-інфікованих хворих на вірусний гепатит, використано
311,6 тис. грн.

З метою забезпечення подальшого розвитку ортопедичної та 
травматологічної служби області забезпечено протезами на 2226,86 тис. грн 
(99,1 відсотка до плану). Для хворих, що потребують заміни кульшових суглобів, 
придбано 68 таких протезів. Прооперовано 60 пацієнтів, завдяки чому повністю 
відновлено їхню працездатність.

Для пацієнтів, що страждають на гемофілію, придбано 37 флаконів 
IX фактору крові на 296,93 тис. грн (100 відсотків до плану), які використано на 
лікування 3 пацієнтів.

Для онкогематологічних пацієнтів, що отримують лікування на базі 
онкологічного відділення обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, придбано



5

хіміотерапевтичних препаратів у загальній кількості 725 флаконів, що 
передбачені затвердженими стандартами лікування. Завдяки цьому проведено 
цитостатичну терапію 76 хворим. Профінансовано на суму 1999,79 тис. грн 
(99,9 відсотка).

Для забезпечення якісної роботи клініко-біохімічної лабораторії на базі 
обласної клінічної лікарні ім. M. І. Пирогова використано 499,38 тис. грн 
(99,9 відсотка до плану). За ці кошти закуплено 156 наборів для проведення 
діагностики.

Для забезпечення лікування хворих на рак щитоподібної залози 
радіоактивним йодом виділено 1239,6 тис. грн. Отримали лікування 134 пацієнти 
на базі Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного 
центру.

З метою забезпечення клініко-біохімічної лабораторії обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного центру лабораторними препаратами 
та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів виділено 400,0 тис. грн, 
що становить 100 відсотків від запланованого. За ці кошти закуплено 69 наборів 
лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів, що 
дало змогу провести 19 850 досліджень.

Для визначення рівня гормонів виділено 1,0 млн грн. За ці кошти закуплено
101 набір для визначення рівня гормонів в організмі, що дало змогу провести 
13 002 дослідження.

На придбання лабораторних реактивів для проведення клініко- 
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області 
виділено 332,7 тис. грн, що становить 99,9 відсотка від запланованого. За ці 
кошти закуплено 25 наборів лабораторних реактивів, проведено 2 677 клініко- 
діагностичних досліджень пацієнтам на орфанні захворювання.

У прийнятих регіональних програмах з місцевих бюджетів районів та міст 
області у 2019 році виділено кошти на:

придбання витратних матеріалів та лабораторних реактивів для визначення 
рівня глюкози крові -  1 741,53 тис. грн;

придбання витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів для 
визначення глікованого гемоглобіну -  140,65 тис. грн;

придбання витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів для 
визначення мікроальбумінурії -  8,40 тис. грн;

придбання засобів самоконтролю хворим на цукровий діабет -  
297,15 тис. грн;

витратних матеріалів для інсулінових помп хворим на цукровий діабет 
дітям -  583,44 тис. грн;

препаратів десмопресину для лікування хворих на нецукровий діабет -  
1 268,59 тис. грн;

придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів -  803,42 тис. грн; 
забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет 

жителям Вінницької області -  4,0 тис. грн;
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придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у 
Вінницькій області -  2 399,70 тис. грн.

У рамках виконання заходів обласної програми протягом 2019 року 
фахівцями профільного закладу проведено 3 обласні науково-практичні 
конференції з актуальних питань ендокринології, 13 виїзних скринінгових акцій. 
Обстежено 458 осіб.

З метою здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу 
та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників 
будинків дитини області виділено 49,6 тис. грн. Закуплено 242 дози вакцини 
«Джісі флю». Захід дозволив здійснити імунопрофілактику 125 дітям та 
117 співробітникам будинків дитини.

З метою забезпечення сталої відповіді на виклики епідемії туберкульозу в 
області розроблено пакет основних протитуберкульозних заходів, які 
затверджено рішенням 19 сесії обласної Ради 7 скликання № 355 від 19 травня 
2017 року «Про внесення змін та доповнень до обласної програми «Майбутнє 
Вінниччини в збереженні здоров’я громадян на 2016 -  2020 рр.», затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання № 45 від 11.02.2016 року.

Протягом 2019 року в рамках дії програмних протитуберкульозних заходів 
на їх реалізацію з обласного бюджету виділено 726,1 тис. грн. Кошти 
використано на придбання рентген-плівки та реактивів-проявників 
(149,1 тис. грн), респіраторів (100,0 тис. грн), одноразових хірургічних масок 
(50,0 тис. грн), туберкуліну (7,3 тис. грн) та заміну УФО-ламп (149,7 тис. грн).

З метою дотримання стандартів лікувальної допомоги придбано лікарські 
засоби для патогенетичного лікування пацієнтів з туберкульозом (200,0 тис. грн), 
перев’язувальні матеріали (20,0 тис. грн).

Інформація про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року № 45 «Про обласну Програму 

«Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» 
на 2016 -  2020 роки» (зі змінами) за 9 місяців 2020 року

На 2020 рік заплановано фінансування заходів на 20,6 млн грн. Протягом
9 місяців 2020 року профінансовано 12,8 млн грн, що складає 62,3 відсотка від 
запланованого.

На виконання завдань Програми стосовно покращення якості охорони 
материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров'я громадян.

Для придбання витратних матеріалів та наборів реактивів з метою 
проведення селективного біохімічного скринінгу вагітних у І-ІІ триместрі 
використано 219,5 тис. грн (54 відсотка від запланованого). Проведено 
обстеження у 271 пацієнта.

Для надання невідкладної допомоги у разі кровотечі роділлям та породіллям 
в акушерському стаціонарі закуплено препаратів на 144,6 тис. грн (72,3 відсотка 
від запланованого), що дасть змогу забезпечити медичною допомогою 
відповідно до протоколів 12 пацієнток.
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З метою забезпечення хворих на фенілкетонурію придбано продуктів 
лікувального харчування на 887,6 тис. грн, що складає 88,8 відсотка від 
запланованого. Харчування отримали 37 дітей, що хворіють на фенілкетонурію. 
Це забезпечило відсутність клінічних проявів хвороби у 25 дітей (67,7 відсотка).

Для проведення неонатальної реанімації новонароджених використано 
178,8 тис. грн, що складає 71,5 відсотка до плану. Це дало змогу закупити 6 ампул 
препарату «пейона» та 10 флаконів природних фосфоліпідів. Допомогу отримали
4 маленьких пацієнтів, що потребували неонатальної реанімації. Вчасне 
використання вказаних препаратів допомогло попередити можливу 
летальність новонароджених із ризиковано малою масою тіла від дихальної 
недостатності та забезпечити їхнє подальше життя.

У рамках розвитку надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, 
лікування та профілактики серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань 
виділено 805,5 тис. грн (що становить 57,5 відсотка до плану фінансування) на 
придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги хворим з 
порушенням мозкового кровообігу. Надано допомогу 812 пацієнтам з інсультом.

Для забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення 
пацієнтів, що знаходяться на лікуванні в нейрохірургічному відділенні обласної 
психоневрологічної лікарні ім. О. І. Ющенка, виділено 224,9 тис. грн (45 відсотка 
від запланованого). За ці кошти виконано оперативні втручання з використанням 
дороговартісних виробів 34 пацієнтам.

Для надання допомоги дітям з онкогематологічною патологією на базі 
обласної дитячої клінічної лікарні протягом 9 місяців 2020 року виділено
1 024,2 тис. грн, що становить 48 відсотка від запланованого. Кількість 
пролікованих хворих у стаціонарі зі злоякісними новоутвореннями -  225 дітей, з 
них 28 з вперше встановленим діагнозом. Показник післяопераційної летальності
1,2 відсотка.

З метою покращення лабораторної діагностики ювенільного ревматоїдного 
артриту в дітей використано 47,8 тис. грн, що становить 93,8 відотка від 
запланованого фінансування. Забезпечено діагностику у 30 дітей.

З метою забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з 
муковісцидозом виділено 41,6 тис. грн. Лікуванням забезпечено 20 дітей, що 
перебувають на обліку.

З метою удосконалення діяльності служб кардіохірургії та судинної хірургії 
області придбано на 1 256,0 тис. грн (96,6 % до плану): судинні протези -  9 шт., 
набори для стентування переферичних судин -  8 шт., штучних водіїв ритму -  
10 одиниць, катетери для тромбоемболії -  2 шт., набори для коронарографії -
10 шт. та клапан -  5 шт. Протягом 9 місяців 2020 року за кошти обласного 
бюджету проведено оперативні втручання 44 пацієнтам.

Для придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з 
приводу катаракти виділено 247,8 тис. грн (99,1 відсотка від плану), закуплено 
45 комплекти. У 2019 надано ефективну допомогу 3 хворим за рахунок 
виконання оперативних втручань внаслідок чого відновлено здорову функцію
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ока в 100 відсотків прооперованих, що підтверджено відновленням здоров’я та 
поліпшенням якості життя.

За кошти обласного бюджету закуплено 40 очних протезів для пацієнтів з 
анофтальмом на 19,9 тис. грн (49,8 вдсотка від плану).

На виконання пріоритетного завдання Програми стосовно удосконалення 
системи організації надання медичної допомоги хворим нефрологічного 
профілю та підвищення її якості шляхом подальшого впровадження методів 
нирковозамісної терапії на базі Центру нефрології та діалізу обласної клінічної 
лікарні ім. М. І. Пирогова забезпечено хворих з ХНН комплектами діалізаторів 
та витратними матеріалами для проведення гемодіалізу на 770,5 тис. грн 
(96,3 відсотка до плану). 75 хворих з хронічною нирковою недостатністю 
забезпечено діалізом за рахунок придбання засобів для проведення гемодіалізу, 
що відповідає стандарту адекватного діалізу.

Медикаментами та виробами медичного призначення для забезпечення 
супроводу нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям 
населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної 
громади, хворим на хронічну ниркову недостатність забезпечено 87 пацієнтів, 
виділено 785,3 тис. грн (75 відсотка від запланованого).

Протягом 9 місяців 2020 року в межах обласної програми на реалізацію 
заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу профінансовано видатки в 
загальному обсязі 1,06 млн грн.

На реалізацію заходів інфекційного контролю виділено 270,0 тис. грн 
(100 відсотків від запланованого). За ці кошти придбано засоби індивідуального 
захисту, дезінфікувальні засоби для обробки рук, обладнання та інших 
поверхонь, що дало можливість підвищити рівень безпеки послуг з 
профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Для попередження передачі ВІЛ-інфекції/СНІДу від матері до дитини 
придбано адаптовані молочні суміші для 32 дітей першого року життя, 
народжених від ВІЛ-інфікованих матерів (299,6 тис. грн).

Для забезпечення вільного доступу населення до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, передусім груп підвищеного 
ризику, проведено 6240 досліджень на ВІЛ-інфекцію (145,5 тис. грн).

Для попередження поширення захворювань на вірусні гепатити В та С 
проведено 5472 досліджень у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (85,0 тис. грн).

Проведено дослідження у 1400 осіб на вірусні гепатити В та С методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу для призовників під час призовної кампанії 
(213,8 тис. грн).

Проведено діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань на
49,0 тис. грн, що дало можливість здійснити 39528 досліджень.

З метою забезпечення подальшого розвитку ортопедичної та 
травматологічної служби області закуплено протез на 788,4 тис. грн 
(65,7 відсотка до плану). Для хворих, що потребують заміни кульшових суглобів, 
придбано 29 протезів кульшових суглобів. Прооперовано 29 пацієнтів, завдяки 
чому повністю відновлено їхню працездатність.
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Для пацієнтів, що страждають на гемофілію, придбано 52 флакони IX 
фактору крові та 28 флаконів VIII фактору коагуляції крові на 297,6 тис. грн (99,2 
відсотка до плану), які використано на лікування 4 пацієнтів.

Для онкогематологічних пацієнтів, що отримують лікування на базі 
онкологічного відділення обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, придбано 
553 флакони хіміотерапевтичних препаратів, що передбачено затвердженими 
стандартами лікування. Завдяки цьому проведено цитостатичну терапію 57 
хворим. Захід профінансовано на 1 846,7 тис. грн (92,3 відсотка).

З метою забезпечення клініко-біохімічної лабораторії обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного центру лабораторними препаратами 
та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів виділено 262,7 тис. грн, 
що становить 65,7 відсотка від запланованого. За ці кошти закуплено 32 набори 
лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів, що 
дало змогу провести 22000 досліджень.

Для визначення рівня гормонів виділено 663,3 тис. грн, закуплено 67 
наборів, що дало змогу провести 7384 дослідження.

На придбання лабораторних реактивів для проведення клініко- 
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області 
виділено 207,0 тис. грн, що становить 65,9 відсотка від запланованого. За ці 
кошти закуплено 8 наборів лабораторних реактивів, що дало змогу провести
2 677 клініко-діагностичних досліджень пацієнтам на орфанні захворювання.

Для лікування пацієнтів з раком щитоподібної залози радіоактивним йодом, 
що здійснюється на базі Львівського онкологічного регіонального лікувально- 
діагностичного центру виділено 230,7 тис. грн, що становить 57,7 відсотка від 
потреби. За рахунок цих коштів проліковано 25 пацієнтів.

З метою забезпечення сталої відповіді на виклики епідемії туберкульозу в 
області розроблено пакет основних протитуберкульозних заходів, які 
затверджено рішенням 19 сесії обласної Ради 7 скликання № 355 від 19 травня
2017 року «Про внесення змін та доповнень до обласної програми «Майбутнє 
Вінниччини в збереженні здоров’я громадян на 2016 -  2020 рр.», затвердженої 
рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання № 45 від 11 лютого 2016 року.

З метою виконання стандартів надання медичної допомоги та забезпечення 
протитуберкульозних заходів з обласного бюджету придбано лікарські засоби для 
патогенетичного лікування пацієнтів з туберкульозом на 170,3 тис. грн. З метою 
закупівлі засобів медичного призначення для хірургічного лікування на 
туберкульоз виділено 20,0 тис. грн. Для реалізації спільних заходів протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції придбано препарат «Котримоксазол», використані
31,4 тис. грн.

З обласного бюджету на забезпечення інфекційного контролю закуплено 
1500 вакутайнерів для забору зразків крові на 10,4 тис грн.

ЗАДОРОЖНА

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



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми за 2016 рік

1. Департам ент охорони здоров'я В інницької ОДА
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. Д епартам ент охорони здоров'я В ін ницької ОДА
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 081002 П рограм а " М айбутнє Вінниччини в збереж енні здоров'я  гром адян" на 2016-2020 роки
(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки за бюджетною програмою:

№ з/п

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки Відхилення

Загальний фонд
спеціальний

фонд Разом Загальний фонд
спеціальний

фонд Разом Загальний фонд
спеціальний

фонд Разом

867 9 4 ,4 2 9 8 2 0 8 6 7 9 4 ,4 2 9 8 2 836 3 8 ,8 4 3 0 836 3 8 ,8 4 3 -3 1 5 5 ,5 8 6 8 2 0 -3 1 5 5 ,5 8 6 8 2

5. Напрями використання бю джетних коштів:

______________________________________________________________________________________________________________________________________ грн.

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки Відхилення

Загальний фонд
спеціальний

фонд Разом
Загальний

фонд
спеціальний

фонд Разом Загальний фонд спеціальний фонд Разом
поліпшення стану здоров'я населення, зниження рівня 
захворюваності, смертності, продовження активного довголіття 
і тривалості життя, зменшення виходу по інвалідності в 
працездатному віці, проведення активної демографічної 
політики, охорона материнства і дитинства 8 6794 ,43 0 ,0 0 867 9 4 ,4 3 8 3 6 3 8 ,8 4 0 ,00 8 3 6 3 8 ,8 4 -3 1 5 5 ,5 9 0 ,0 0 -3 1 5 5 ,5 9

6. Видатки на реалізацію держ авних цільових програм, щ о виконую ться в межах бю дж етної програми:
грн.

Код державної цільової програми

Назва державної 
цільової 

програми

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд
спеціальний

фонд разом загальний фонд
спеціальний

фонд разом

7. Результативні показники, що характеризую ть виконання бю дж етної програми:

№п/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки Відхилення

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1. Затрат
Всього по програмі тис.грн. Кошторис 86794,42982 0,0 86794,42982 83638,84300 0,0 83638,84300 -3155,58682 0,0 -3155,58682

1.1.
Забезпечення дітей у віці від 3 до 18 років, хворих на 
фенілкетонурію продуктами лікувального харчування

тис.грн. Кошторис 1459,32 1459,32 1459,32 1459,32 0,00 0,00

1.2.

Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю 
комплектами діалізаторів та витратними матеріалами для 
проведення гемодіалізу

тис.грн. Кошторис 56368,3047 56368,3047 56348,51 56348,51 -19,79 -19,79



№п/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом Загальний
фовд

Спеціальний
фонд

Разом

1.3. Видатки на перитонеальний діаліз тис.грн. Кошторис 10844,34852 10844,34852 7724,01 7724,01 -3120,34 -3120,34

1.4.
Видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі

тис.грн. Кошторис 54 54 53,92 53,92 -0,08 -0,08

1.5.
Видатки на придбання ендопротезів та витратні матеріали для 
ендопротезування

тис.грн. Кошторис 1038,25 1038,25 1036,85 1036,85 -1,40 -1,40

1.6.
Видатки для придбання наборів витратних матеріалів для 
проведення операцій з приводу катаракти

тис.грн. Кошторис 196,084 196,084 196,08 196,08 0,00 0,00

1.7. Видатки на придбання очних протезів тис.грн. Кошторис 30 ЗО ЗО 30,00 0,00 0,00

1.8.
Видатки на придбання електрокардіостимуляторів та судинних 
стентів, клапанів серця та оксигенаторів

тис.грн. Кошторис 1430,3 1430,3 1426 1426,00 -4,30 -4,30

1.9. Видатки на придбання імуносупресантів тис.грн. Кошторис 2995,793 2995,793 2987,79 2987,79 -8,00 -8,00

1.10.
Видатки на придбання препаратів для акушерського стаціонару 
препаратами невідкладної допомоги у разі кровотеч

тис.грн. Кошторис 171,924 171,924 171,92 171,92 0,00 0,00

1.11.

Видатки на придбання лікарського засобу для надання 
медичної допомоги при важких дихальних розладів у 
новонароджених

тис.грн. Кошторис 287,76 287,76 287,76 287,76 0,00 0,00

1.12.

Видатки на придбання медикаментів та виробів медичного 
призначення для лікування дітей хворих на онкогематологічну 
патологію

тис.грн.
Кошторис

9108,5 9108,5
9108,349 9108,35 -0,15 -0,15

1.13.
Видатки на придбання медикаментів для надання невідкладної 
допомоги хворим з порушенням мозкового кровообігу

тис.грн.
Кошторис

2081,1 2081,1
2080,604 2080,60 -0,50 -0,50

1.14.
Видатки на придбання деззасобів та виробів медичного 
призначення для забезпечення інфекційного контролю

тис.грн. Кошторис 73,3 73,3 73,22 73,22 -0,08 -0,08

1.15.

Видатки на придбання реактивів та витратних матеріалів для 
проведення гематологічних та біохімічних обстежень 
ВІЛ/СШД хворих

тис.грн.
Кошторис 189,9

189,9
189,87 189,87 -0,03 -0,03

1.16.

Видатки на придбання швидких тестів для обстеження на 
наявність антитіл до ВІЛ для обстеження загалу населення, 
передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

тис.грн.

Кошторис 3,7

3,7

2,94 2,94 -0,76 -0,76

1.17.

Видатки на придбання реактивів та витратних матеріалів для 
проведення обстежень ВІЛ/СНІД хворих на гепатити В та С

тис.грн.
Кошторис 35,4

35,4
35,32 35,32 -0,08 -0,08

1.18.
Видатки на придбання препаратів замісної підтримувапьної 
терапії споживачам ін'єкційних наркотиків

тис.грн. Кошторис 7,6 7,6 7,54 7,54 -0,06 -0,06

1.19.

Видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для 
дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими 
матерями

тис.грн.
Кошторис 218,8456

218,8456
218,84 218,84 -0,01 -0,01

1.20. Видатки на придбання лікувальних сироваток тис.грн. Кошторис 107,792 107,792 107,792 107,79 0,00 0,00
1.21. Оновлення регіонального резерву лікарських засобів тис.грн. Кошторис 92,208 92,208 92,208 92,21 0,00 0,00

Залишок коштів в сумі 3120,34 тис.грн. для придбання засобів для проведення перитонеального діалізу зумовлений тим, що під час проведення процедури закупівлі через систему Прозоро, учасниками неодноразово надсилались скарги до Антимонопольного 
комітету (розгляд останньої 28.12.16р.), що унемооіспивило проведення закупівлі та заключения договору вчасно

2 . П р о д у к т у

2.1. Придбання лікувального харчування банка Звітність 560 0 560 543 0 543 -17 0 -17

2.2. Придбання -комплектів для гемодіалізу:
-діалізатор капілярний площею 1,4-1,5 кв.м од. Звітність 2400 0 2400 2068 0 2068 -332 0 -332
-діалізатор капілярний площею 1,6-1,7 кв.м од. Звітність 17900 0 17900 15256 0 15256 -2644 0 -2644
-діалізатор капілярний площею 1,9-2,1 кв.м од. Звітність 24000 0 24000 19360 0 19360 -4640 0 -4640
-кровопровідні магістралі шт. Звітність 44300 0 44300 35111 0 35111 -9189 0 -9189
-голки фістульні (артеріальна і венозна) пар Звітність 44300 0 44300 35260 0 35260 -9040 0 -9040
-картридж порошковий для гемодіалізу шт. Звітність 44300 0 44300 34118 0 34118 -10182 0 -10182
-кислотний концентрований компонент для бікарбонатного 
гемодіалізу 5л

шт. Звітність 43300 0 43300 186730 0 186730 143430 0 143430

-концентрований компонент для ацетатного гемодіалізу 5л шт. Звітність 1000 0 1000 0 0 0 -1000 0 -1000



-  Т ф  -

№п/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

-засоби для дезинфекції та декальцифікації апаратури шт. Звітність 4200 0 4200 0 0 0 -4200 0 -4200
ультрафільтри шт. Звітність 0 0 0 48 0 48 48 0 48

2.3. Придбання засобів для перитонеального діалізу: Звітність 0

-розчин для ПД в мішках по 2 л подвійних пластикових шт. Звітність 33655 0 33655 33655 0 33655 0 0 0
-розчин для ПД в мішках по 2 л подвійних пластикових 
тривалої дії

шт. Звітність 952 0 952 952 0 952 0 0 0

-розчин для ПД в мішках по 5 л подвійних пластикових шт. Звітність 842 0 842 842 0 842 0 0 0
-ковпачки відєднувальні з вмістом повідон-йоду шт. Звітність 34269 0 34269 34269 0 34269 0 0 0
-дренажний комплект для АПД шт. Звітність 486 0 486 486 0 486 0 0 0
-одноразовий набір для АПД шт. Звітність 486 0 486 486 0 486 0 0 0
Допоміжні матеріали: Звітність 0 0 0 0 0
-перехідна трубка шт. Звітність 107 0 107 107 0 107 0 0 0
-катетр з завитком шт. Звітність 9 0 9 9 0 9 0 0 0
-адаптер до катетора шт. Звітність 9 0 9 9 0 9 0 0 0
-затискачі шт. Звітність 71 0 71 71 0 71 0 0 0

2.4. Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі 0 0 0
-гепарин фл. Звітність 980 0 980 1105 0 1105 125 0 125
-рукавички стерильні пара Звітність 1776 0 1776 1775 0 1775 -1 0 -1
-шприци, 5мл шт. Звітність 1776 0 1776 2187 0 2187 411 0 411
-бинт шт. Звітність 1775 0 1775 1775 0 1775 0 0 0
-марля м Звітність 1048 0 1048 1048 0 1048 0 0 0
-епобіокрін уп. Звітність 9 0 9 2 0 2 -7 0 -7

2..5. Придбання ендопротезів кульшових суглобів: 0 0
- безцементна та цементна версія та ревізійні енопротези шт. Звітність 21 0 21 22 0 22 1 0 1

2.6.
Придбання наборів для проведення операції з приводу 
катаракги-факоемульсіфікації з імплантацією м"якоїЮЛ

набір Звітність 50 0 50 48 0 48 -2 0 -2

2.7. Придбання очних протезів шт. Звітність 40 0 40 ЗО 0 ЗО -10 0 -10

2.8. Придбання кардіовиробів: 0 0

- електрокардіостимулятор однокамерний шт. Звітність 19 0 19 27 0 27 8 0 8
- набір для стентування шт. Звітність 11 0 11 12 0 12 1 0 1
- судинний протез шт. Звітність 30 0 ЗО 47 0 47 17 0 17
-кава фільтр шт. Звітність 5 0 5 0 0 0 -5 0 -5
-катетр для емболектомії шт. Звітність 30 0 ЗО 0 0 0 -30 0 -ЗО

-мітральний клапан шт. Звітність 13 0 13 13 0 13 0 0 0
-аортальнийй клапан шт. Звітність 4 0 4 4 0 4 0 0 0
- оксигенатор шт. Звітність 13 0 13 13 0 13 0 0 0

2.9. Придбання імуносупресантів: 0 0
-програф 0,5мг табл. Звітність 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0
-програф 1,0мг табл. Звітність 14400 0 14400 14400 0 14400 0 0 0
-програф 5,0мг табл. Звітність 800 0 800 800 0 800 0 0 0
-сандімун 25мг табл. Звітність 5800 0 5800 5800 0 5800 0 0 0
-сандімун 50мг табл. Звітність 6400 0 6400 6400 0 6400 0 0 0
-сандімун ЮОмг табл. Звітність 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0
-селпсепт 250мг табл. Звітність 8176 0 8176 8176 0 8176 0 0 0
-міфотік 189мг табл. Звітність 32800 0 32800 32800 0 32800 0 0 0

2.10.
Придбання стандартного набору медикаментів з розрахунку на 
одну можливу кровотечу набір Звітність 20 0 20 23 0 23 3 0 3

2.11.
Придбання лікарського засобу для надання медичної допомоги 
при важких дихальних розладів у новонароджених

амп. Звітність 10 0 10 10 0 10 0 0

2.12:
Придбання медикаментів та виробів медичного призначення 
для лікування дітей хворих на онкогематологічну патологію

Звітність
згідно

специфікації
ЗГІДНО

специфікації
ЗГІДНО

специфікації
ЗГІДНО

специфікації 0



№п/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2.13.
Придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги 
хворим з порушенням мозкового кровообігу

тис.грн.
Звітність

2081,1 2081,1 2080,6 2080,6 -0,5 -0,5

2.14.
Придбання деззасобів та виробів медичного призначення для 
забезпечення інфекційного контролю,в т.ч.

0 0 0

-дезінфікуючий засіб л Звітність 295 295 295 295 0 0

-дезінфікуючі серветки шт. Звітність 6200 6200 6200 6200 0 0

-шкірний антисептик л Звітність 60 60 60 60 0 0

-спиртові серветки для ін"єкційних процедур шт. Звітність 143000 143000 143000 143000 0 0

-рукавички оглядові пар Звітність 20300 20300 20300 20300 0 0

-маски медичні одноразові шт. Звітність 13400 13400 13400 13400 0 0

-одноразовий одяг компл. Звітність 30 30 ЗО ЗО 0 0

2.15.
Придбання реактивів та витратних матеріалів для проведення 
гематологічних та біохімічних обстежень ВІЛ/СШД хворих

набори Звітність 10 10 10 10 0 0

2.16.

Придбання швидких тестів для обстеження на наявність 
антитіл до ВШ для обстеження загалу населення, передусім для 
груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

шт. Звітність 45
45

45 45 0 0

2.17.
Придбання витратних матеріалів для проведення досліджень 
на гепатити В та С, в т.ч.

-контролі лабораторних досліджень набір Звітність 4 4 4 4 0 0

-одноразові пробірки шт. Звітність 10000 10000 10000 10000 0 0

-наконечники шт. Звітність 13000 13000 13000 13000 0 0

-дезінфікуючі засоби л Звітність 5 5 5 5 0 0

-рукавички одноразові нестерильні пар Звітність 1200 1200 1200 1200 0 0

2.18.
Придбання наркотичного засобу Бупрен ІС 8 мг табл. Звітність 570 570 570 570 0 0

2.19. Придбання молочних сумішей:

- "Нестожен 1"
уп.

Звітність
1074 1074 1074 1074 0 0

- "Нестожен 2"
уп.

Звітність
345 345 345 345 0 0

2.20. Видатки на придбання лікувальних сироваток
амп.

Звітність
200 200 200 200 0 0

2.21.
Створення постійнодіючого запасу на випадок екстремальних 
ситуацій

шт.
Звітність

7518 7518 7518 7518 0 0

3. Ефективності

3.1.
Забезпечення активного життя та подальшого нормального 
розвитку у 29,6% хворих дітей

осіб Звітність 19 19 30 ЗО 11 11

3.2. Забезпечення хворих адекватним гемодіалізом осіб Звітність 210 210 236 236 26 26

3.3.
Забезпеченість хворих адекватним діалізом в 100 % при 
умові повного фінансування та придбання продукту

осіб Звітність 59 59 77 77 18 18

3.4.
Медикаменти та засоби будуть спрямовані на проведення 
адекватного діалізу

осіб Звітність 9 9 9 9 0 0
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3.5.
Шляхом оперативних втручань передбачається надати 
допомогу хворим з патологією кульшових суглобів в 100%

осіб Звітність 21 21 22 22 1 1

3.6.
Набори будуть спрямовані на проведення операції 
факоемульсіфікації з імплантацією м"якої ЮЛ осіб Звітність 40 40 41 41 1 1

3.7. Протези будуть використані для хворих з анофтальмом осіб Звітність 40 40 30 ЗО -10 -10

3.8.

Придбання кардіовиробів дасть можливість покращити життя зі 
стабілізацією артеріального тиску та збільшення фізичної 
активності

осіб Звітність 90 90 116 116 26 26

3.9. Забезпечення хворих після імплантації медикаментами % Звітність 100 100 100 100 0 0

3.10.
Забезпечення стандартним набором медикаментів з розрахунку 
на одну можливу кровотечу

осіб Звітність 20 20 23 23 3 3

3.11.
Придбання медикаментів з розрахунку на одну недоношену 
дитину

осіб Звітність 5 5 10 10 5 5

3.12.

100% використання коштів на придбання медикаментів та 
виробів медичного призначення для лікування дітей хворих на 
онкогематологічну патологію

%
Звітність

100 100 100
100 0 0

3.13.
Дотримання протоколів лікування хворих затверджених МОЗ 
України в межах суми

%
Звітність 100 100 100 100 0 0

3.14. Забезпечення засобами захисту від інфікування на ВШ/СШД кількість осіб Звітність 855 855 918 918 63 63

3.15.

Забезпечення вільного доступу до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення 
області

питома вага 
тестованого 
населення від 

загальної кількості

Звітність 1

1

1 1 0 0

3.16.
Забезпечення виконання стандартів діагностики та лікування 
ВІЛ/СНІД хворих

кількість
досліджень Звітність 18000 18000 18000 18000 0 0

3.17.
Забезпечення діагностики ВШ/СШД хворих на вірусні 
гепатити В та С

кількість
досліджень

Звітність 380 380 380 380 0 0

3.18.

Охоплення замісною підтримувальною терапією споживачів 
ін'єкційних наркотиків хворих на СШД, що отримують 
препарати в Облнаркодиспансері та Центрі СШДу

% Звітність 100

100

100 100 0 0

3.19.
Забезпечення ВІЛ-інфікованих дітей до року адаптованими 
молочними сумішами

ДІТИ
Звітність 68 68 68 68 0 0

3.20.
Дотримання клінічних протоколів лікування екстрених станів у 
хворих

осіб Звітність 97 97 97 97 0 0

3.21.

Наявність постійного запасу ліків та виробів медичного 
призначення на випадок надзвичайних ситуацій згідно 
затвердженої номенклатури

%
Звітність

100 100
100 100 0 0

4. Якості

4.1.
Отримане лікувальне харчування забезпечить відсутність 
клінічних проявів хвороби у 67,7% дітей зі 100%, що

осіб Звіт 13 13 20 20 7 7

4.2.
Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року 
у 85% з 210 хворих

осіб Звіт 179 179 185 185 6 6

4.3.
Забезпечення тривалості життя пацієнтів більше 1 року у 85% 
з 54 хворих

осіб Звіт 46 46 45 45 -1 -1

4.4. Забезпечення безпечного та адекватного гемодіалізу осіб Звіт 9 9 9 9 0 0

4.5.

-Покращення якості життя за рахунок відновлення функції 
кульшових суглобів (можливість ходити), 
'- відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок 
імплантації ендопротезів

%

розрахунок

100/50 100/50 100\63 100463 0\13 0\13

4.6.
Забезпечується малоінвазивна сучасна техніка операції, 
покращення рівня життя пацієнтів

осіб Звіт 40 40 41 41 1 1

4.7. Забезпечується протезування хворих з анофтальмом осіб Звіт 40 40 30 ЗО -10 -10



№п/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

4.8.

хвороб синдром Моргані-Едамса-Стокса у даній групі на 60% 
(54хв. із 90), - зменшення серцевої недостатності, кількості 
інсультів, гострої коронарної недостатності у 90% даної групи 
хворих

%

розрахунок

60/90 60/90 74/100 74/100 14/10 14/10

4.9. Захист трансплантантів від відторгнення % розрахунок 100 100 100 100 0 0

4.10.
Забезпечить зупинку маткової кровотечі та подальше життя 
пацієнтам, в яких виникнуть вказані стани у 100% хворих

%
розрахунок

100 100 100 100 0 0

4.11.
Забезпечить подальше життя малюків, в яких виникнуть 
вказані стани у 85%

осіб Звіт 4 4 9 9 5 5

4.12.
Забезпечення протокольного лікування у 100% випадків 
використання

%
розрахунок 100 100 100 100 0 0

4.13.

Досягнення якості лікування у хворих працездатного віку 
-повне відновлення 
-часткове відновлення % розрахунок

25,8
74,2

25,8
74,2

36,8
63,2

36,8
63,2

11,0
11,0

11,0
11,0

4.14.
Охоплення забезпечення засобами захисту від інфікування на 
ВІЛ/СЩЦ

%
розрахунок 100 100 100 100 0 0

4.15.,
4.16.

Виявлення нових випадків ВШ-інфекції на ранніх стадіях у 
різних категорій населення згідно клінічного протоколу "Про 
удосконалення добровільного консультування і тестування на 
ВІЛ-інфекцію", затвердженого наказом МОЗ України №415

%

розрахунок 100 100 100

100 0 0

4.17.

Охоплення обстеженням ВШ/СШД хворих та представників 
груп ризику на гепатити В та С

%

розрахунок 100 100 100

100 0 0

4.18. Включення споживачів ошатних речовин в замісну терапію % розрахунок 100 100 100 100 0 0

4.19.

Зменшення ризику передачі ВШ від матері та дитини, шляхом 
штучного вигодовування 68 дітей до року згідно клінічного 
протоколу "Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини", 
затвердженого наказом МОЗ України №716

%

розрахунок 100 100 100

100 0 0

4.20.
Проведення невідкладної імунізації серед контингентів груп 
ризику за епідеміологічними показниками

%
розрахунок 100 100 100 100 0 0

4.21.
Забезпеченість потерпілих в екстремальних ситуаціях 
необхідними ліками та виробами медичного призначення

%
розрахунок 100 100 100 100 0 0



Додаток 2 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 року №469

Додаток №5 до Порядку формування , 
фінансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 рік

Департамент охорони здоров'я ОДА__________________
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент охорони здоров'я ОДА__________________
найменування відповідального виконавця програми

______________ Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збережені здоров'я громадян" на 2016-2020 роки, рішення 4 сесії 7 скликання №45 від 11.02.2017
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми

№ Заплановані заходи Ф актично проведені заходи

Н азва, зм іст заходу/напрям діяльності Запланований результат Н азва, зм іст заходу/напрям діяльності Д осягнуті результати

1

Впровадження заходів щодо удосконалення надання 
допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, 
шляхом запровадження процедури тромболізису в 
терапевтичному вікні ішемічного інсульту, в межах 
виділених обсягів коштів загального та спеціального фондів 
закладів охорони здоров’я.

Кількість хворих з порушенням мозкового 
кровообігу яким буде надана невідкладна 
допомога -900

Впровадження заходів щодо удосконалення 
надання допомоги хворим з цереброваскулярною 
патологією, шляхом запровадження процедури 
тромболізису в терапевтичному вікні ішемічного 
інсульту, в межах виділених обсягів коштів 
загального та спеціального фондів закладів 
охорони здоров’я.

Кількість хворих з порушенням мозкового 
кровообігу яким надана невідкладна допомога - 
906

2

Забезпечення дороговартісними виробами медичного 
призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному 
лікуванні в нейрохірургічному відділенні косунального 
закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка"

Кількість хворих, яким буде проведено ургентне 
нейрохірургічне втручання - 5

Забезпечення дороговартісними виробами 
медичного призначення пацієнтів, що 
знаходяться на стаціонарному лікуванні в 
нейрохірургічному відділенні косунального 
закладу "Вінницька обласна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка"

Кількість хворих, яким проведено ургентне 
нейрохірургічне втручання - 5



№ Заплановані заходи Ф актично проведені заходи

Назва, зм іст заходу/напрям діяльності Запланований результат Н азва, зм іст заходу/напрям  діяльності Д осягнуті результати

3
Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну 
патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно 
клінічних протоколів.

Зменшення летальності хворих з 
онкогематлогічною патологією, 
на 6,0%.

Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну 
патологію, лікуванням та супроводжуючою 
терапією згідно клінічних протоколів.

зменшено показник післяопераційної 
летальності, збільшено показник виживання 
протягом року

4
Забезпечення виробами медичного призначення для 
впровадження сучасних методів введення лікарських 
засобів у онкогематологічних хворих.

Забезпечення тривалих доступів до венозного 
русла у 100% потребуючих пацієнтів. 
Покращення застосування хіміотерапії.

Забезпечення виробами медичного призначення 
для впровадження сучасних методів введення 
лікарських засобів у онкогематологічних хворих.

зменшено показник післяопераційної 
летальності, збільшено показник виживання 
протягом року

5
Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю 
в закладах охорони здоров’я усіх форм власності.

Виконання заходів інфекційного контролю 
шляхом забезпечення засобами захисту від 
інфікування на ВІЛ/СШД та інших соціально -  
небезпечних хвороб 48 осіб

Підвищено рівень безпеки послуг 3 
профілактики, діагностики та лікування ВІЛ- 
інфекції та інших соціально -  небезпечних 
хвороб

Виконання заходів інфекційного контролю 
шляхом забезпечення засобами захисту від 
інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально 
— небезпечних хвороб 48 осіб

6
Адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, 
народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року 
забезпечених адаптованими молочними 
сумішами- 60 дітей

Адаптовані молочні суміші для дітей першого 
року життя, народжених ВІЛ-інфікованими 
матерями.

Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року 
забезпечених адаптованими молочними 
сумішами- бОдітей

7

Забезпечення вільного доступу до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для 
населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких 
тестів на базі Центру СНІДу.

Проведення тестування населення, насамперед 
груп ризику на ВІЛ-інфекцію - 15360 досліджень

Забезпечено вільнийдоступ до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію 
для населення, передусім для груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням 
методів ІФА та швидких тестів на базі Центру 
СНІДу.

Проведення тестування населення, насамперед 
груп ризику на ВІЛ-інфекцію - 15360 
досліджень

8

Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В та С, 
інфекції, що передаються статевим шляхом (ЩСІІІ), для 
представників груп підвищеного ризику щодо інфікування 
ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на вірусні 
гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на базі комунального 
закладу «Вінницький обласний Центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом».

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у ВІЛ/СНЩ хворих - 6628 
досліджень

Профілактика захворюваності на вірусні 
гепатити В та С, інфекції, що передаються 
статевим шляхом (ШСШ), для представників 
груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 
та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на 
вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на базі 
комунального закладу «Вінницький обласний 
Центр профілактики та боротьби зі СНІДом».

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих - 6628 
досліджень



№ Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнуті результати

9

Забезпечення амбулаторних хворих на BIJI- 
інфекцію/СНІД, споживачів ін’єкційних наркотиків, 
препаратами замісної підтримувальної терапії (дод. 2 до 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 
року № 1303).

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, 
переведених на замісну підтримувальну терапію- 
1 пацієнт

Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ- 
інфекцію/СНІД, споживачів ін’єкційних 
наркотиків, препаратами замісної 
підтримувальної терапії (дод. 2 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 
року№ 1303).

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, 
переведених на замісну підтримувальну 
терапію- 1 пацієнт

10

Забезпечення лабораторного супроводу перебіг BIJI- 
інфекції та моніторинг ефективності APT

Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ- 
інфекції та моніторингу ефективності APT - 600 
досліджень

Забезпечено лабораторний супровід перебігу ВІЛ 
інфекції та моніторингу ефективності APT

Охоплення послугами діагностики перебігу 
ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності APT 
- 600 досліджень

11

Забезпечення дослідження зразків крові призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних 
закладів методом імунохемілюмінесцентного 
аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових 
навчальних закладів -2400 досліджень

Проведення дослідження зразків крові 
призовників, військовослужбовців та студентів 
військових навчальних закладів методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на 
гепатити В та С

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових 
навчальних закладів -2400 досліджень

12

Забезпечення лікування та меди каментозної профі лактики 
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань 
(туберкульозу, інфек-цій,що передаються статевим шляхом, 
вірусних гепатитів), ускладнень

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціо нарних 
хворих охоплених лікуванням від вірусних 
гепатитів В та С -8 пацієнтів

Забезпечено лікування та медикаментозна 
профілактика опортуністичних інфекцій, 
супутніх захворювань (туберкульозу, інфек
цій,що передаються статевим шляхом, вірусних 
гепатитів), ускладнень

Забезпечена доступність 8 пацієнтів до 
специфічного противірусного лікування від 
гепатитів В та С

13

Забезпечення специфічного противірусного лікування 
пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають 
виражений ступінь фіброзу/іщррозу (F3/F4) на базі 
Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця

Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на 
гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру 
МКЛ №1т м.Вінниця- 7 пацієнтів

Забезпечено специфічне противірусне лікування 
пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що 
мають виражений ступінь фіброзу/циррозу 
(F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ № 1 
м.Вінниця

Забезпечена доступність 7 пацієнтів до 
специфічного противірусного лікування від 
гепатитів В та С

14 Забезпечення запровадження гендерного підходу під час 
надання послуг людям, які живуть з ВІЛ та представникам 
груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІД в тому 
числі споживачів ін’єкційних наркотиків

Питома вага охоплених профілактичними 
послугами споживачів ін’єкційних наркотиків, 
чоловіків, які мають секс з чоловіками, осіб, що 
надають сексуальні послуги за винагороду, із 
загальної кількості на обліку - 7%

Запроваджено тендерний підхід під час надання 
послуг людям, які живуть з ВІЛ та 
представникам груп підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ, в тому числі споживачів 
ін’єкційних наркотиків

Питома вага охоплених профілактичними 
послугами споживачів ін’єкційних наркотиків, 
чоловіків, які мають секс з чоловіками, осіб, 
що надають сексуальні послуги за винагороду, 
із загальної кількості на обліку - 7%

15
Придбання фактору коагуляції крові для хворих на 
гемофілію

попередження смертності хворих з дефіцитом 
VIII фактору коагуляції від кровотеч (від 
загальної кількості хворих, що потребують 
лікування) у 12,2 % хворих

Придбання фактору коагуляції крові для хворих 
на гемофілію

попередження смертності хворих з дефіцитом 
VIII фактору коагуляції від кровотеч (від 
загальної кількості хворих, щ о потребують 

лікування) у 24,3 % хворих
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16

Придбання ендопротезів великих суглобів

відновлення працездатності у працюючих 
хворих за рахунок імплантації кульшових та 
колінних суглобіву у 90% хворих Придбання ендопротезів великих суглобів

відновлення працездатності у працюючих 

хворих за рахунок імплантації кульшових та 

колінних суглобіву у 90% хворих

17
Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на 
хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих 
більше одного року (від кількості хворих, що 
будуть забезпечені лікуванням) у 85% хворих

Придбання витратних матеріалів для лікування 
хворих на хронічну ниркову недостатність 
методом гемодіалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих 
більше одного року (від кількості хворих, що 
будуть забезпечені лікуванням) у 85% хворих

18 Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, 
жителям м.Вінниці

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 
100 % хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі, жителям м.Вінниці

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу 
у 100 % хворих

19 Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, 
жителям Козятинського району

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 
100% хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі, жителям Козятинського району

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу 
у 100% хворих

20
Придбання медикаментів супроводу хворим на хронічну 
ниркову недостатність методот перитонеального діалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих 
більше одного року (від кількості хворих, що 
будуть забезпечені лікуванням) у 85 % хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
хронічну ниркову недостатність методот 
перитонеального діалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих 
більше одного року (від кількості хворих, що 
будуть забезпечені лікуванням) у 85% хворих

21
Придбання медикаментів супроводу хворим на 
перитонеальному діалізі, жителям Вінницького району

Забезпечення безпечної процедури діалізу у 100 
% хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
перитонеальному діалізі, жителям Вінницького 
району

Забезпечення безпечної процедури діалізу у 
100 % хворих

22 Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими 
органами

захист трансплантатів від відторгнення у 100 % 
хворих

Придбання лікарських засобів хворим з 
пересадженими органами

захист трансплантатів від відторгнення у 100 
% хворих

23 Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі 
кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі 
обласної лікарні

забезпечення зупинки кровотечі та подальшого 
життя пацієнтам у 100 % хворих

Придбання препаратів невідкладної допомоги у 
разі кровотечі роділь та породіль в акушерському 
стаціонарі обласної лікарні

забезпечення зупинки кровотечі та подальшого 
життя пацієнтам у 100 % хворих

24
Придбання лікарських засобів для лікування дихальних 
розладів у новонароджених Забезпечення подальшого життя малюків, в яких 

виникнуть вказані стани у 85 % хворих

Придбання лікарських засобів для лікування 
дихальних розладів у новонароджених Забезпечення подальшого життя малюків, в 

яких виникнуть вказані стани у 85 % хворих

25
Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом

Забезпечується протезування хворих з 
анофтальмом у 100 % хворих

Придбання очних протезів для хворих з 
анофтальмом

Забезпечується протезування хворих з 
анофтальмом у 100 % хворих
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26 Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення 
операцій з приводу катаракти

забезпечення малоінвазивної сучасної техніки 
операцій, покращення рівня життя у 100 % 
хворих

Придбання наборів розхідних матеріалів для 
проведення операцій з приводу катаракти

забезпечення малоінвазивної сучасної техніки 
операцій, покращення рівня життя у 100 % 
хворих

27
Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на 
фенілкетонурію

Забезпечення активного життя та подальшого 
нормального розвитку дітей, із загальної 
кількості дітей, що потребують лікувального 
харчування у 92,5 % хворих

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей 
хворих на фенілкетонурію

Забезпечення активного життя та подальшого 
нормального розвитку дітей, із загальної 
кількості дітей, що потребують лікувального 
харчування у 92,5 % хворих

28 Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на 
фенілкетонурію

Забезпечення відсутності клінічних проявів 
хвороби у дітей, що отримують харчування у 
67,7% хворих

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей 
хворих на фенілкетонурію

Забезпечення відсутності клінічних проявів 
хвороби у дітей, що отримують харчування у 
67,7% хворих

Придбання кардіовиробів

1 .Зменшення травматичності та збільшення 
дистанції ходьби, зменшення больового 
синдрому у хворих з патологією захворювання 
періферічних судин у 100 % хворих

Придбання кардіовиробів

1 .Зменшення травматичності та збільшення 
дистанції ходьби, зменшення больового 
синдрому у хворих з патологією захворювання 
періферічних судин у 100 % хворих

2,Попередження передчасної смерті від серцево- 
судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса.у 
63 % хворих

2.Попередження передчасної смерті від 
серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса- 
Стокса.у 63 % хворих

Зменшення серцевої недостатності, кількості 
інсультів, гострої коронарної недостатності у 
90% хворих

Зменшення серцевої недостатності, кількості 
інсультів, гострої коронарної недостатності у 
90% хворих

3. Зменешення кількості летальних випадків у 30 
% хворих

3. Зменешення кількості летальних випадків у 
ЗО % хворих

29
4. попередження розвитку тромбоемболії у 100 % 
хворих

4. попередження розвитку тромбоемболії у 100 
% хворих

попередження розвитку важких форм хронічної 
венозної недостатності нижніх кінцівок у 60 % 
хворих

попередження розвитку важких форм 
хронічної венозної недостатності нижніх 
кінцівок у 60 % хворих

5. збільшення дистанцій ходьби, змешення 
больовго синдрому у 72 ,2% хворих

5. збільшення дистанцій ходьби, змешення 
больовго синдрому у 72 ,2% хворих

зменшення кількості ампутацій кінцівок 5 
хворим (27,7%)

зменшення кількості ампутацій кінцівок 5 
хворим (27,7%)
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6. збільшення дистанції ходьби та зменшення 
больового синдром у хворих у 85 % хворих

6. збільшення дистанції ходьби та зменшення 
больового синдром у хворих у 85 % хворих

зменшення ампутації кінцівок у хворих у 10 % 
хворих

зменшення ампутації кінцівок у хворих у 10 % 
хворих

ЗО
Придбання кардіовиробів для хворих жителів Вінницького 
району

зменшення серцевої недостатності, кількості 
інсулінів, гострої коронарної недостатності у 90 
% хворих

Придбання кардіовиробів для хворих жителів 
Вінницького району

зменшення серцевої недостатності, кількості 
інсулінів, гострої коронарної недостатності у 
90 % хворих

31 Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, 
жителям Вінницького району

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 
100% хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі, жителям Вінницького району

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу 
у 100% хворих

32 Придбання препаратів для онкогематологічних хворих
попередження смертності у онкогематологічних 
хворих та покращення доступу до сучасних 
ефективних лікарських засобів у 60 % хворих

Придбання препаратів для онкогематологічних 
хворих

попередження смертності у 
онкогематологічних хворих та покращення 
доступу до сучасних ефективних лікарських 
засобів у 60 % хворих

33
Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глюкози у крові хворим 
на цукровий діабет та пацієнтам із групи ризику розвитку 
цукрового діабету медичними закладами первинного та 
вторинного рівнів Вінницької області.

Охоплення диспансерним наглядом пацієнтів із 
ЦЦ 1,2 типів, в тому числі дітей -  100%-во

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глюкози у 
крові хворим на цукровий діабет та пацієнтам із 
групи ризику розвитку цукрового діабету 
медичними закладами первинного та вторинного 
рівнів Вінницької області.

Диспансерним наглядом охоплено пацієнтів із 
ЦЦ 1,2 типів, в тому числі дітей — 100%-во

34

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глікованого гемоглобіну 
хворим на цукровий діабет медичними закладами 
вторинного рівня Вінницької області.

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глікованого 
гемоглобіну хворим на цукровий діабет 
медичними закладами вторинного рівня 
Вінницької області.

35

Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру лабораторними препаратами та 
витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень для ранньої діагностики патології 
ендокринних залоз

Придбання лабораторних препаратів та 
витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів 
для забезпечення клініко-біохімічної лабораторії 
Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного 
центру

Проведення безкоштовних клініко-біохімічних 
аналізів для хворих на ендокринні патології
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36

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 
препаратами інсуліну та десмопресину при виписці зі 
стаціонару або при амбулаторному прийомі у Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціалізованому 
ендокринологічному центрі в разі першого призначення або 
переведення з одного виду препарату на інший

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
даної категорії хворих

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий 
діабет препаратами інсуліну та десмопресину 
при виписці зі стаціонару або при 
амбулаторному прийомі у Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціалізованому 
ендокринологічному центрі в разі першого 
призначення або переведення з одного виду 
препарату на інший

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
даної категорії хворих

37
Придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів для 
лікування хворих на цукровий діабет жителів Вінницької 
області.

100 % забезпечення лікарськими препаратами
Придбання таблетованих цукрознижуючих 
препаратів для лікування хворих на цукровий 
діабет жителів Вінницької області.

Потреба хворих у цукрознижуючих препаратах 
забезпечена в основному за рахунок урядової 
програми "Доступні ліки", а також за кошти, 

виділені з місцевого бюджету.

38
Придбання витратних матеріалів для інсулінових помп 
хворим на цукровий діабет дітям Вінницької області.

100 % забезпечення витратними матеріалами
Придбання витратних матеріалів для інсулінових 
помп хворим на цукровий діабет дітям 
Вінницької області.

Кошти виділив лише Вінницький та 
Іллінецький райони

39

Придбання препаратів інсуліну та їх аналогів для хворих на 
цукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному 
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному центрі

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
хворих на цукровий діабет, які знаходяться на 

стаціонарному лікуванні

Забезпечення препаратами інсуліну та їх 
аналогами хворих на цукровий діабет, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у 
Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі

100% забезпечення лікарськими препаратами

40

Придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів для 
лікування хворих на цукровий діабет, які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному 
клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі

Забезпечення таблетованими цукрознижуючими 
препаратами для лікування хворих на цукровий 
діабет, які знаходяться на стаціонарному 
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі

Часткове забезпечення лікарськими 
препаратами за рахунок благодійної допомоги

41

Покращення якості надання стаціонарної допомоги 
пацієнтам з ендокринною паталогією у відділенні 
анастезіологіїта хірургії Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного центру

Покращення якості надання стаціонарної 
допомоги пацієнтам у відділенні анастезіології з 
ліжками для інтенсивної терапії Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру

Надається

42
Забезпечення надання педіатричної допомоги хворим на 

цукровий діабет жителям Вінницької області

Зменшення кількості випадків гангрен 
зумовлених цукровим діабетом (% хворих із 

діабетичною гангреною серед загальної кількості 
хворих із ЦЦ) - 0,3

Забезпечення надання педіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької 
області

Кількість випадків гангрен, зумовлених 
цукровим діабетом 133 та становить біля 0,26 

% серед усіх хворих на цукровий діабет в 
області



№ Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнуті результати

43
Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко- 
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання 
по Вінницькій області

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень пацієнтам із орфанними 

захворюваннями з метою уточнення діагнозу на 
100%

Придбання лабораторних реактивів для 
проведення клініко-діагностичних досліджень 
хворих на орфанні захворювання по Вінницькій 
області

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень пацієнтам із орфанними 

захворюваннями з метою уточнення діагнозу 
на 100%

44
Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні 
захворювання по Вінницькій області

Забезпечення лікарськими препаратами хворих 
на орфанні захворювання на 100%

Придбання лікарських препаратів для хворих на 
орфанні захворювання по Вінницькій області

Забезпечення лікарськими препаратами хворих 
на орфанні захворювання на 2%

45

Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні 
захворювання, які знаходяться на стаціонарному лікуванні 
у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному центрі

Придбання лікарських препаратів для хворих на 
орфанні захворювання, які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціалізованому 
ендокринологічному центрі

46
Забезпечяення організації лікування хворих на рак 
щитоподібної залози раідоактивним йодом за межами 
області.

Лікування хворих на рак щитоподібної залози 
згідно протоколу на 100,0%. Прогнозовнана 
кількість хворих - 90 чоловік.

Забезпечяення організації лікування хворих на 
рак щитоподібної залози раідоактивним йодом за 
межами області.

За 2017р. лікування радіоактивним йодом 
отримали 67 осіб, відповідно до акту 
виконаних робіт

47

Протидія захворюванню на туберкульоз
Забезпечення надання спеціалізованої медичної 
допомоги населенню Вінницької області

Придбання медикаментів та виробів медичного 
призначення для хворих на туберкульоз, які 
знаходяться в тубзакладах ВСТМО Фтизіатрія

Забезпечення медикаментами та виробами 
медичного призначення хворих на туберкульоз, 
які знаходяться в тубзакладах ВСТМО 
Фтизіатрія



2. Аналіз виконання показників та  пояснення щодо їх виконання:

№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7
Обласна програма"Майбутнє Вінпичипи в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020роки

Розвиток надання допомоги хворим з  неінфекційною патологією, лікування та профілактики серецево-судинних та судинно-мозкових захворювань
Показники затрат
видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів тис.грн бюджетні призначення 1640,0 1640,0 100

в т. ч. акталізе
тис.грн 977,3 749,6 76,7 придбано меньше, у звязку із 

залишком препарату на 01.01.17р.
Показники продукту

кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу , яким буде надана невідкладна допомога
осіб розрахунок до кошторису 

закладу 900,0 906 100,7 скорочення строків лікування 
пацієнтів

Показники ефективності
середня вартість лікування одного хворого грн. розрахунок 1,8 1,8 100
Показники якості
досягнення якості лікування у хворих працездатного віку

повне відновлення % статистичні дані 35,1 35,1 100
часткове відновлення % статистичні дані 64,9 64,9 100

Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального закладу 
"Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. 0.1.Ющенка"
Показники затрат
видатки на придбання виробів медичного призначення тис.грн бюджетні асигнування 500,0 500,0 100
Показники продукту
Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання осіб Наказ ДОЗ 5,0 5,0 100
Показники ефективності
середня вартість лікування одного хворого тис.грн. розрахунок 100,0 100,0 100
Показники якості
досягнення якості лікування у хворих працездатного віку

повне відновлення % 60,0 60,0 100
часткове відновлення % 40,0 40,0 100

Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню
Показники затрат

Обсяг коштів для забезпечення препаратами хіміотерапії, супроводжуючої терапії, та виробами медичного призначення тис.грн.
бюджетні призначення, 

розпорядження голови ОДА від 
30.06.2017 №451

7500 7500 100,0

Показники продукту
кількість первинних хворих у стаціонарі осіб статистична звітність закладу 50 41 82,0 даний показник не є прогнозованим

кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями осіб статистична звітність закладу 340 379 111,5
у звязку з тим, що частина пацієнтів, які 
раніше лікувались на четвертинному 
рівні залишаються лікуватись у ВОДКЛ

кількість ліжко-догів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями осіб статистична звітність закладу 5500 8544 155,3
у звязку з тим, що частина пацієнтів, які 
раніше лікувались на четвертинному 
рівні залишаються лікуватись у  ВОДКЛ

Показники ефективності

середня тривалість лікування одного хворого ДНІВ статистична звітність закладу 17,7 22,5 127,1
у звязку з тим , що частина пацієнтів, які 
раніше лікувались на четвертинному 
рівні залишаються лікуватись у ВОДКЛ

Показники якості

показник післяопераційної летальності % статистична звітність закладу 1,5 0,4 26,7 позитивний результат у  звязку із 
достатнім фінансовим забезпеченням



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

рівень виживання протягом року % статистична звітність закладу 52 97,4 187,3 позитивний результат у звязку із 
достатнім фінансовим забезпеченням

рівень виживання протягом 5 років % статистична звітність закладу 60 47,6 79,3 коректно оцінити показник неможливо, 
так як програма діє тільки 2 роки

Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу
П оказн и ки  за тр а т

Видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями тис.грн бюджетні призначення 270,3 270,3 100

Видатки на забезпечення амбулаторних хворих на BIJl-інфекцію/СНЩ, споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної 
підтримувальної терапі ї(дод. 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303) тис.грн. довідка про зміну асигнувань 20 20 100

Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм власності тис.грн. довідка про зміну асигнувань 177,5 177,5 100

Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для населення, передусім для груп 
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів на базі Центру СНІДу тис.грн. довідка про зміну асигнувань 454,3 454,3 100

Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВШ-інфікованих тис.грн. довідка про зміну асигнувань 54,2 54,2 100
Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніто-ринг ефективності APT тис.грн. зміни асигнувань 8,1 8,1 100

Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С тис.грн. довідка про зміну асигнувань 189,8 189,8 100

Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфек-цій,що 
передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВШ-інфікованих осіб -  
стаціонарних хворих.

тис.грн. довідка про зміну асигнувань 274,4 274,4 100

Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь 
фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру MKJ1 №1 м.Вінниця тис.грн. довідка про зміну асигнувань 431,4 431 99,9

економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Забезпечення запровадження гендерного підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ та представникам груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ, в тому числі споживачів ін'єкційних наркотиків

тис.грн. довідка про зміну асигнувань 100 99 99

Показники продукту
Молочна адаптована суміш для дітей від 0 міс. до 6 міс. уп. стандарт забезпечення 1082 1082 100
Молочна адаптована суміш для дітей від 7 міс. до 12 міс. уп. стандарт забезпечення 446 446 100
Наркотичний препарат бупрен 2 мг уп. стандарт забезпечення 42 42 100
Наркотичний препарат бупрен 8 мг уп. стандарт забезпечення 33 33 100
Витратні матеріали для дотримання вимог інфекційного контролю :

дезинфікуючий та стерилізуючий розчини л стандарт забезпечення 500 500 100
серветки просочені деззасобом упак стандарт забезпечення 236 236 100

антисептик для рук л стандарт забезпечення 69 69 100
маски одноразові шт. стандарт забезпечення 1250 1250 100

гумові рукавички нестерильні пар стандарт забезпечення 7650 7650 100

гумові рукавички стерильні пар стандарт забезпечення 2020 2020 100

дезинфікувапьний засіб дляобробки медичних виробів лабораторії, в т. ч. обладнання (5 кг) упак. стандарт забезпечення 4 4 100
одноразовий одяг компл. стандарт забезпечення 380 380 100

Витратні матеріали для тестування на ВІЛ- інфекцію населення, передусім груп підвищеного ризику методом ІФА

G enscreen™  ULTRA H IV A g-A b , 480 lests набори стандарт дослідження 32 32 100

Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих
ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit компл. стандарт дослідження 1 1 100

Набір реагентів "ДСУ-ІФА-АНТИ-HCV" імуноферментні для виявлення антитіл до вірусу гепатита С  у  сироватці або плазмі крові людини 
імуноглобулінах та інших препаратах, виготовлених із сироватки (плазмі) крові людини (192,480) набори стандарт дослідження 9 9 100

Набір реагентів "ДСУ-ІФА-HBsAg " імуноферментні для виявлення чи підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у  сироватці або плазмі
крові людини (192,480) набори стандарт дослідження 10 10 100

Витратні матеріали для лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності APT
Наколе чники, 1000шт. в у  пак. упак. стандарт дослідження 13 13 100



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7

Тест-смужки, 100шт. вупак. упак. стандарт дослідження 6 6 100

Чашки для зразків, 1000шт вупак. упак. стандарт дослідження 1 1 100

Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів

Комплекти реагентів ARCHITECTAnti-HCV набори стандарт дослідження 12 12 100

Комплекти реагентів ARCHITECTHBsAg набори стандарт дослідження 12 12 100

Препарати для лікування вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих
Пегасис -  розчин для ін 'акцій 180 мкг/0,5 м л у  попередньо наповнених шприцах №  І (пегінтерферон а-2а). L 0 3 A B I1 -  лікування хронічних вірусних

гепатитів (В і С)
попередньо
наповнений стандарт лікування 60 60 100

Совалді (софосбувір) -  таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 м г по 28 таблеток у  флаконі, по І флакону в картонній оболонці. упак. стандарт лікування 26 26 100

Препарати для лікування гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру
Пегасис -  розчин для ін 'єкцій 180 мкг/0,5 мл у  попередньо наповнених шприцах №  І (пегінтерферон а-2а). ЬОЗАВІІ -  лікування хронічних вірусних

гепатитів (В і С)
попередньо
наповнений стандарт лікування 84 84 100

Копегус (рибавірин) — таблетки упак. стандарт лікування 37 37 100

Совалді (софосбувір) -  таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 м г по 28 таблеток у  флаконі, по І  флакону в картонній оболонці упак. стандарт лікування 26 26 100

Проведення профілактичних послуг, в тому числі

для спож ивачів ін'єкційних наркот иків (С1Н), з  них кількість осіб 177 177 100

чоловіки кількість осіб стандарт лікування 154 154 100

кількість осіб стандарт лікування 23 23 100

чоловіксин, я к і м аю т ь секс з  чоловіками (ЧСЧ) кількість осіб стандарт лікування 143 143 100

особам, які надаю ть сексуальні послуги за  винагороду (РКС) (ж інки) кількість осіб стандарт лікування 143 143 100

Показники ефективності

Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними сумішами осіб статистичний звіт закладу 60 60 100

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну терапію осіб статистичний звіт закладу 1 1 100

Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально -  
небезпечних хвороб

кількість осіб первинні дані бухобліку закладу 48 48 100

Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію
Кількість

досліджень розрахунок 15360 15360 100

Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих кількість осіб статистичний звіт закладу 6628 6628 100

Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності APT
Кількість

досліджень стандарт досліджень 600 600 100

Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних 
закладів

кількість осіб статистичний звіт закладу 2400 2400 100

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів В та С кількість осіб Вибірка історій хвороби закладу 8 8 100

Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С кількість осіб
звітна інформація 

гепатологічного центру 7 7 100

Питома вага охоплених профілактичними послугами споживачів ін'єкційних наркотиків, чоловіків, які мають секс з чоловіками, осіб, що 
надають сексуальні послуги за винагороду,із загальної кількості на обліку

% щорічні звіти ГО 7 7 100

Показники якості
Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері та дитини, шляхом штучного вигодовування 60 дітей до року згідно клінічного протоколу 
"Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини", затвердженого наказом МОЗ України №716

% статистичний звіт закладу 100 100 100

Охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії % статистичний звіт закладу 100 100 100

Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування В ІЛ-інфекції та інших соціально -  небезпечних хвороб % розрахунок 100 100 100



№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Затверджено

програмою Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7
Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення згідно клінічного протоколу "Про удосконалення 
добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію", затвердженого наказом МОЗ України №415

% статистичний звіт закладу 100 100 100

Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНЩ хворих % розрахунок 100 100 100

Підвищення рівня діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторінгу ефективності APT % розрахунок 100 100 100

Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, військовослужбовців та студентів 
військових навчальних закладів

% розрахунок 100 100 100

Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих лікуванням від вірусних гепатитів В і С % розрахунок 100 100
оо

Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С
% розрахунок

32-100 в 
залежності від 

схеми
100 100

Охоплення профілактичними послугами осіб з груп ризику ( СІН,ЧСЧ, РКС) від запланованих % акт виконання послуг 100 100 100

Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію
Показники затрат

обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію

тис.грн. бюджетні призначення 300 299,53 99,84
економія за результатами роботи 
електронної системи "Прозоро". Передбачені 
програмою кошти використані: залишок, 
обумовлений економією не дозволяє 
закупити одиницю препарату

Показники продукту
VIII фактор коагуляції крові фл. розрахунок до кошторису 60 60 100,00
Показники ефективності

Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування
осіб

Внутрішній облік хворих 
закладу' 74 74

100,00

кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів
осіб розрахунок 9 18

200,00

доза 8 фактору залежить від важкості 
кровотеч , тому доза була зменшена за 
медичними показами, що дало змогу 
забезпечити більшу кількість хворих

Показники якості

рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від кровотеч (від загальної кількості хворих, що 
потребують лікування)

% Стандарти лікування 12,2 24,3
199,18

Придбання ендопротезів великих суглобів
Показники затрат

обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів
тис.грн. бюджетні призначення 1496,94

1469,08 98,14

економія за результатами роботи 
електронної системи "Прозоро", яку 
неможливо було використати через брак 
часу.

Показники продукту

кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання
осіб Внутрішній облік хворих, які 

потребують ендопротезування 35 28
80,00

Залишок ендопротезів обумовлений їх 
придбанням у листопаді-грудні.Буде 
використано у 1-му кварталі 2018 року.

Показники ефективності
середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому тис.грн. розрахунок 42,8 42,8 100,00
Показники якості
відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних суглобів % Стандарти лікування 90 90 100,00

Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу
Показники затрат 1 | І



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу

тис.грн. бюджетні призначення 49702,4

47356,75 95,28

економія коштів виникла внаслідок 
відміни тендерних закупівель через 
оскарження їх результатів ТОВ «Евріка- 
Медікал» Фаундейшен». Процедуру було 
відмінено 05.12.2017р. Подальше 
використання коштів було неможливе за 
браком часу для проведення нових торгів.

Показники продукту

загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу осіб Реєстр хворих 258 325 125,97
протягом року збільшився реєстр хворих, які 
перебувають на обліку

кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням методом гемодіалізу осіб розрахунок до кошторису 216 286 132,41
проліковано за рахунок залишків минулого 

рокута 20%угод

Показники ефективності
середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого тис.грн. розрахунок 222,2 222,2 100,00
Показники якості

Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням) % Стандарти лікування 85 85 100,00

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі
тис.грн.

бюджетні призначення 
відповідно до розпорядження 

№207 від 23.03.2017 500 471,3 94,26
Показники продукту
Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниця, що потребують медикаментів супроводу осіб Реєстр хворих 82 82 100,00
Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу осіб розрахунок до кошторису 82 82 100,00
Показники ефективності
середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 6,1 6,1 100,00
Показники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти лікування 100 100 100,00

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, о/сителям м. Вінниці
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м.Вінниці

тис.грн.
бюджетні призначення 

відповідно до розпорядження 
№207 від 23.03.2017

736,8
736,7 99,99

економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Показники продукту

Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниця, що потребують медикаментів супроводу осіб Реєстр хворих 69 69 100,00

Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу осіб розрахунок до кошторису 69 69 100,00
Показники ефективності
середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 10,68 10,68 100,00
Показники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти лікування 100 100 100,00

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району

тис.грн.
розпорядження від 20.04.2017 
№277, розпорядження голови 

ОДА від 27.07.17 №524
60

59,8 99,67

економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Показники продукту
Загальна кількість осіб-жителів Козятинського району, що потребують медикаментів супроводу осіб Реєстр хворих 10 10 100,00 __
Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу осіб розрахунок до кошторису 10 10 100,00
Показники ефективності
Середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 6 6 100,00
Показники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти лікування 100 100 100,00

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району



№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Затверджено

програмою Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району

тис.грн.

бюджетні призначення 
відповідно до розпорядження 
голови ОДА від 31.05.2017 р. 

№373

55,6

55 98,92

економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Показники продукту
Загальна кількість осіб-жителів Вінницького району, що потребують медикаментів супроводу осіб Реєстр хворих 18 18 100,00
Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу осіб розрахунок до кошторису 18 18 100,00
Показники ефективності
Середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 3,09 3,06 99,03
Показники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти лікування 100 100 100,00

Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу
тис.грн.

бюджетні призначення, рішення 
сесії № 436 від 18.07.2017 16650

16531,14 99,29
залишок за рахунок зменшення вартості 
лікарських засобів за умовами договору

Показники продукту
загальна кількість осіб, що потребує діалізу осіб Реєстр хворих 74 74 100,00
кількість осіб, що може бути забезпечена лікуваннам методом перитонеального діалізу осіб розрахунок до кошторису 51 65 127,45 забезпечена за рахунок залишків

Показники ефективності
середні витрати на забезпечення лікукванням одного хворого тис.грн. розрахунок 329,41 329,41 100,00
Показники якості

Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням) % Стандарти лікування 85 85 100,00

Придбання медикаментів супроводу хворим на перитонеальному діалізі, оісителям Вінницького району
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаметів супроводу хворим на діалізі, жителям Вінницького району

тис.грн.

бюджетні призначення 
відповідно до розпорядження 
голови ОДА від 31.05.2017 р. 

№373

12,4

9,5 76,61

економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Показники продукту
загальна кількість осіб - жителів Вінницького району, що потребує медикаментів супроводу осіб Реєстр хворих 4 4 100,00
кількість осіб, що може бути забезпечені медикаменти супроводу осіб розрахунок до кошторису 4 4 100,00
Показники ефективності
середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 3,1 2,4 77,42
Показники якості
Забезпечення безпечної процедури діалізу % Стандарти лікування 100 100 100,00

Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами
тис.грн. бюджетні призначення 2317,36

2225,14 96,02
Економія за рахунок зменшення вартості 
лікарських засобів за умовами договору

Показники продукту
кількість хворих,з пересадженими органами, що потребують забезпечення лікарськими засобами осіб Реєстр хворих 35 35 100,00
Показники ефективності
забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, медикаментами % розрахунок 100 100 100,00
Показники якості
захист трансплантатів від відторгнення % Стандарти лікування 100 100 100,00

Придбання препаратів невідкладної допомоги у  разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні
Показники затрат

обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль тис.грн. бюджетні призначення 200 199,84 99,92
економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Показники продукту



№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Затверджено

програмою Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі
осіб

Внутрішній облік хворих 
закладу 23

29 126,09 забезпечення за рахунок залишків
Показники ефективності
середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі тис.грн. розрахунок 8,7 8,7 100,00
Показники якості
забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам % Стандарти лікування 100 100 100,00

Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у  новонароджених
Показники затрат

Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених тис.грн. бюджетні призначення 241,5 241,4 99,96
економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл. фл. стандарти лікування 18 16 88,89
за рахунок збільшення вартості одного 
флакону

Показники продукту
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені лікарським засобом осіб стандарти лікування 9 9 100,00
Показники ефективності
Придбання медикаментів з розрахунку на одну недоношену дитину 2фл/дит. фл. стандарти лікування 2 2 100,00
Показники якості
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани % стандарти лікування 85 85 100,00

Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом
Показники затрат
обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом тис.грн. бюджетні призначення 31,6 31,6 100,00

кількість очних протезів, що будуть придбані
шт. стандарти лікування ЗО

32 106,67

було придбано 30шт. звичайних протезів, а 
за рахунок економії було придбано 2 шт. 
малорозмірних

Показники продукту

кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези
осіб стандарти лікування ЗО

1 3,33

Протези були закуплені в кінці року та 
будуть використані на протязі 1 кварталу 
2018р.

Показники ефективності
середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом тис.грн. розрахунок до кошторису 1,1 ІД 100,00
Показники якості
Забезпечується протезування хворих з анофтальмом % стандарти лікування 100 100 100,00

Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти
Показники затрат

обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти
тис.грн. бюджетні призначення 250

239,59 95,84

економія за результатами роботи 
електронної системи "Прозоро", яку 
неможливо було використати через брак 
часу.

кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемульсікації з імплатанцією м’якої ЮЛ
шт. стандарти лікування 60 46

76,67

закуплена менша кількість через збільшення 
вартості наборів на момент проведення 
закупівлі

Показники продукту

кількість проведених операцій факоемульсікації з імплатанцією м’якої ЮЛ

операцій стандарти лікування 60 7

11,67

Необхідні набори з ЮЛ отримані за 
результатами закупівель лише 
28.12.2017року, в зв’язку з чим не було 
можливості для їх використання.

Показники ефективності
середні витрати на проведення однієї операції тис.грн. розрахунок 4,2 4,2 100,00
Показники якості
забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя %пацієнтів стандарти лікування 100 100 100,00

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію
Показники затрат

Видатки на закупівлю лікувального харчування тис.грн. бюджетні призначення 1679,6 1673,73 99,65
економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Показники продукту



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

кількість дітей, що потребують лікувального харчування
осіб Внутрішній облік хворих 

закладу 37
37 100,00

Показники ефективності
кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування осіб стандарти лікування 37 37 100,00
Показники якості
Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості дітей, що потребують лікувального % стандарти лікування 92,5 92,5 100,00
Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування % стандарти лікування 67,7 67,7 100,00

Придбання кардіовиробів
Показники затрат
Видатки на закупівлю кардіовиробів тис.грн. бюджетні призначення 1651,74 1653,9 100,13
Показники продукту

1.Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу.
осіб Внутрішній облік хворих 

закладу 10 10 100,00

2. Кількість хворих, яким буде покращенно життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок штучних водіїїв ритму серця осіб Внутрішній облік хворих 
закладу 20 10 50,00

не використаний продукт через проведення 
закупівлі в грудні

3.Кількість хворих у яких будуть встановлені механічних клапанів серця таоксигенаторів для дорослих
осіб Внутрішній облік хворих 

закладу
12 6 50,00

не використаний продукт через проведення 
закупівлі в грудні

4.Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну допомогу
осіб Внутрішній облік хворих 

закладу
5

3 60,00

придбана кількість флаконів використана 
для хворих в іншій кількості за медичними 
показниками

5.Кількість хворих на атеросклероз судин на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу
осіб Внутрішній облік хворих 

закладу
18

18 100,00

б.Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів
осіб Внутрішній облік хворих 

закладу 60 39 65,00
до одного хворого застосовано більше ніж І 
протез

Показники ефективності

1.Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин
тис.грн.

розрахунок 23,4 23,4 100,00

2. Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїїв ритму серця
тис.грн.

розрахунок 23 20,9 90,87

3 Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого
тис.грн.

розрахунок 29,36 29,36 100,00

4.Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії
тис.грн.

розрахунок 40 40 100,00

5.Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок
тис.грн.

розрахунок 2,8 2,8 100,00

б.Середні витрати на встановлення судинних протезів на одного хворого тис.грн. розрахунок 5 8,5 170,00
Показники якості

І.Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового синдрому у хворих з патологією захворювання 
періферічних судин.

%
стандарти лікування

100 100
100,00

2.Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса. % стандарти лікування Г 63 63 100,00

Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності. % стандарти лікування 90 90 100,00

3. Зменешення кількості летальних випадків
%

стандарти лікування
ЗО 33

110,00

рівень попередження смертності має 
позитивну дминаміку за рахунок 
забезпечення більшої кількості хворих

4. попередження розвитку тромбоемболії % стандарти лікування 100 100 100,00

попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок % стандарти лікування 60 60 100,00

5. збільшення дистанцій ходьби, змешення больовго синдрому % стандарти лікування 72,2 72,2 100,00

зменшення кількості ампутацій кінцівок 5 хворим (27,7%) % стандарти лікування 27,7 27,7 100,00

6. збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдром у хворих % стандарти лікування 85 85 100,00

зменшення ампутації кінцівок у хворих
%

стандарти лікування
10 15,3

153,00
рівень зменшення ампутації кінцівок у 
хворихі має позитивну дминамі ку



№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Затверджено

програмою
Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7
Придбання кардіовиробів для хворих жителів Вінницького району
Показники затрат

Видатки на закупівлю кардіовиробів
тис.грн. розпорядження голови ОДА від 

31.05.2017 р. №373 32
28,7 89,69

економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Показники продукту
кількість хворих яким будуть встановлені механічні клапани серця та оксигенатори для дорослих осіб | внутрішній облік хворих | 1 1 100,00
Показники ефективності

середні витрати на придбання механічних клапанів серця та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого тис.грн. розрахунок 32 28,7 89,69
економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Показники якості

зменшення серцевої недостатності, кількості інсулінів, гострої коронарної недостатності % стандарти лікування 90 90 100,00

Придбання препаратів для онкогематологічних хворих
Показники затрат

видатки на закупівлю препаратів для онкогематологічних хворих
тис.грн. бюджетні асигнування 474

451,13 95,18

По угоді за тендерними закупівлями не 
ввезений препарат бендамустін до 
28.12.2017р.

Показники продукту
придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування онкогематологічних хворих флакони | розрахунок до кошторису | 320 320 100,00
Показники ефективності
забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу осіб | стандарти лікування | 60 60 100,00
Показники якості

попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до сучасних ефективних лікарських засобів % стандарти лікування 60 60 100,00

Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів

Показники затрат
видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів тис.грн. | розрахунок | 1208,671 1208,671 100,0
Показники продукту

кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів набір розрахунок 210 170 81,0 Підвищення ціни на лабараторні реактиви
Показники ефективності

проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень
К-ть

досліджень розрахунок 39050 112130 287,1
Зміна структури закуплених наборів для 
лабараторних досліджень

Показники якості

забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів % розрахунок 21 19 90,5 Підвищення ціни на лабараторні реактиви

Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області

Показники затрат
видатки на придбання витратних матеріалів та інструментарію для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет тис.грн. | розрахунок | 24,268 24,268 100
Показники продукту
кількість придбаних витратних матеріалів для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет набір | розрахунок | 1357 1357 100
Показники ефективності

забезпеченність витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет
К-ть

досліджень розрахунок 1885 1885 100

Показники якості
забезпеченність витратними матеріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий діабет % | розрахунок | 50 50 [_ 100

Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних дослідженнь хворих на орфанні захворювання

Показники затрат
видатки на придбання лабораторних реактивів тис.грн. | розрахунок | 200 200 100
Показники продукту
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів набір | розрахунок | 30 ЗО 100



№ з/п Показник
Одиниця
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Джерело інформації Затверджено
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Показники ефективності

проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень
К-ть

досліджень розрахунок 2060 2060 100

Показники якості
забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів % 1 розрахунок 1 72 72 100

Придбання лікарській препаратів для хворих на орфанні захворювання у  Вінницькій області

Показники затрат
видітки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання тис.грн. 1 розрахунок | 489,061 489,061 100
Показники продукту
кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання набір 1 розрахунок | 18 18 100
Показники ефективності

забезпеченність пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами К-ть пацієнтів розрахунок 5 5 100

Показники якості
забезпеченність пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами % 1 розрахунок 1 0,5 0,5 100

Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню

Показники затрат

передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози радіоактивним йодом в обласному 
бюджеті на початок року

тис.грн. бюджетні призначення 500 500 100

обсяг коштів, переданий за трансфертною угодою (договір №1 від 15 лютого 2017 року) у вигляді іншої субвенції до Львівського 
обласного бюджету, для надання медичної допомоги хворим Вінницької області, які лікуються у Львівському Державному онкологічному 
регіональному лікувально-діагностичному центрі

тис.грн.

розпорядження голови 
облдержадміністрації від 

01.03.2017 року №136 "Про 
внесення змін до обласного 

бюджету на 2017 рік"

650 559,1 86

відповідно до акту виконаних робіт

Показники затрат

кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом пацієнти
статистична звітність 

закладу 79 67 84,8
відповідно до акту виконаних робіт

Показники продукту

лікування хворих на рак щитовидної залози згідно протоколу лікування пацієнти
статистична звітність 

закладу 79 67 84,8
відповідно до акту виконаних робіт

Показники ефективності

продовжить безрецедивний період та тривалість життя 50 хворих, перехворівших на рак щитовидної залози
пацієнти

статистична звітність 
закладу 79 67 84,8

відповідно до акту виконаних робіт

Протидія захворюванню на туберкульоз
Показники затрат

видатки на придбання медикаментів та виробів медичного призначення

тис.грн.

розпорядження голови ОДА від 
11.10.2017 року №708 "Про 
внесення змін до обласного 

бюджету на 2017 рік"

400 400 100

Показники продукту

кількість осіб охоплених рентген діагностикою осіб СТ.ф№ 20 ВОСТМО 
"Фтизіатрія" 530 895 168,9

Кількість осіб охоплених рентген 
діагностикою більше на 365 осіб у зв’язку з 
тим, що охоплені усі зареєстровані випадки 
ТБ, які лікувались у стаціонарі, за рахунок 
залишків Ро-гтлівки, придбаної у  2016р. 
План 530 осіб — розрахований на обмежену 
кількість Ро-плівки, яка передбачалась 
закупити, з огляду на залишки 2 016р.



№ з/п Показник
Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

кількість хворих з ко-інфекцію, що потребують лікування

осіб ф.ТБ 07,І Б  07-МРТБ ВОСТМО 
"Фтизіатрія" 194 128 66

Кількість хворих з ко-інфскцією, що 
потребують лікування менше осіб у зв’язіу 
із зменшенням захворюваності на ко- 
інфеигію.

кількість осіб охоплених туб діагностикою осіб
СТ.ф№ 16 ВОСТМО

"Фтизіатрія" 440 216 49,1

Кількість осіб охоплених туб діагностикою 
менше у зв’язку з тим, що туберкулін 
поставлений наприкінці листопада 2017р., з 
листопада оглянуто придбаним 
туберкуліном лише 78 дітей, решта 138 — за 
рахунок придбаного у 2016р у зв’язку з цим 
збільшилась вартість тубдіагностики на 
одного хворого.

Показники ефективності

вартість туб діагностики на одного пацієнта грн. розрахунок 34,09 69,44 203,7

Кількість осіб охоплених туб діагностикою 
менше у зв’язку з тим, що туберкулін 
поставлений наприкінці листопада 2017р. з 
листопада оглянуто придбаним 
туберкуліном лише 78 дітей, решта 138 -  за 
рахунок придбаного у 2016р у зв’язку з цим 
збільшилась вартість туб діагностики на 
одного хворого.

відсоток лабораторно обстежених від кількості зареєстрованих хворих І-ІУ категорії, які підлягають діагностичному обстеженню 
методом посіву на рідкі та тверді середовища

% розрахунок 100 99,3 99,3

відсоток лабораторно обстежених від 
кількості зареєстрованих хворих І-П/ 
категорії, які підлягають діагностичного 
обстеження зменшився на 0,7 % зв’язку з 
тим, що не обстежені діти до 5 років 
(відсутність мокроти).

вартість ренгент діагностики на одного пацієнта
грн. розрахунок 16,26 10,97 67,5

вартість рентген-діагностики на одного 
пацієнта зменшилась за рахунок зменшення 
вартості рентгенплівки

відсоток обстежених рентгенологічно від кількості хворих на ТБ та з підозрою на ТБ, які підлягають рентгенологічному обстеженню.
% розрахунок 100 100 100

відсоток обстежених серед кількості відвідувачів та пацієнтів ВОСТМО "Фтизіатрія" і дитячих тубсанаторіїв, які підлягають обстеженню 
за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діагностики та контролю ефектвності профілактичного лікування

% розрахунок 95 49,1 51,7

Відсоток обстежених серед кількості 
відвідувачів та пацієнтів ВОСТМО 
"Фтизіатрія" і дитячих тубсанаторіїв, які 
підлягають обстеженню за допомогою 
туберкулінової проби з метою 
диференційної діагностики та контролю 
ефективності профілактичного лікування 
зменшився у зв’язку з тим, що туберкулін 
поставлений наприкінці листопада 2017р. з 
листопада оглянуто придбаним 
туберкуліном лише 78 дітей, решта 138 -  за 
рахунок придбаного у 2016р.

Показники якості

стабілізація смертності від туберкульозу та його наслідків на рівні не більше 10 на 100 тис.нас.( Україна - до 14)

випадки ф.№ 33 ВОСТМО "Фтизіатрія" 8 6,5 81,3

Стабілізація смертності від туберкульозу та 
його наслідків на рівні не більше 10 на 100 
тис.нас. ( Україна - до 14) зменшилась 
смертність від ТБ за рахунок покращення 
лікування

знаження рівня захварюваності на туберккульоз до 50 випадків на 100 тис. (населення У країни -до 64)

випадки
ф №  8,33 ВОСТМО 

"Фтизіатрія" 59 50,2 85,1

Зниження рівня захворюваності на 
туберкульоз до 50 випадків на 100 тис. 
(населення України -до 64) зменшився 
частково за рахунок реального зниження, 
частково -  за рахунок недовиявення ТБ на 
рівні первинної ланки надання 
меддопомоги



3. Аналітичний описовий звіт щодо:

3.1 додаткових заходів, не передбачених програмою:
додаткових заходів, не передбачених програмою не було. Реалізація програми щодо забезпечення онкологічних хворих, проводилось не лише за кошти виділенні по програмі, але й за рахунок централізованих поставок МОЗ.

3.2 стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді:

фінансування заходів програми недостатнє. Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для виконання заходів програми за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженні рішеннням 4 сесії 7 скликання обласної Ради № 45 від 11.02.2016р. "Про обласну Програму 
"Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян" на 2016-2020 роки" та рішеннням 19 сесії 7 скликання обласної Ради № 355 від 19.05.2017р. " Про внесення змін та доповнень до обласної програми "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян" 
становлять 300075,3 тис.грн. Уточнений обсяг коштів на реалізацію заходів програми, який передбачений рішенням про обласний бюджет на 2017 рік становить лише 90333,9 тис.грн. (30,1% від потреби).

3.3 результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді:

Фактичні значення індикаторів(показників) оцінки результативності реалізації плану заходів майже по всіх заходах програми відповідають затвердженим індикаторам (показникам)

3.4 проблемних питань, зовніш ніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх виріш ення):

на виконання плану заходів програми, мало негативний вплив те, що деякі закупівлі відповідно до заходів програми відбувалися не одразу, через відсутність достатньої кількості учасників, саме тому це призвело до затягування процесів закупівель на час потрібний для проведення 
повторних закупівель.
Найголовніше проблемне питання - недостатнє фінансове забезпечення.

3.5 висновки та пропозиції щодо:

3.5.1. впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону:

за показниками ефективності т а  якості, реалізація заходів програми на зниження рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності та  збільшення продовжуваності життя хворих, забезпечення активного життя та  нормального подальшого розвитку

дітей і дорослих жителів Вінницької області мала позитивний вплив;
остаточну оцінку реалізації програми можливо буде провести лише по її закінченню.

3.5.2.доцільності продовження виконання програми:
продовження виконання плану заходів по програмі необхідне для зниження рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності та  збільшення продовжуваності ж иття хворих, забезпечення активного життя та  нормального подальшого розвитку дітей і дорослих ж ителів 
Вінницької області; при продовженні програми за напрямком - забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та  супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення 
лікарських засобів у онкогематологічних хворих - збільшиться рівень поліпшення якості надання спеціалізованої онкологічної допомоги, зменшиться летальність та  інвапідизація хворих з  онкогематологічною патологією, підвищиться виживання хворих на онкогематологічну патологію ; 
реалізація заходів, направлених на профілактику та  боротьбу зі СНЩ ом позитивно вплине на динаміку розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення Вінницької області, своєчасне виявлення нових випадків інфікування забезпечує можливість на ранніх стадіях розпочати 
лікування хворих і попередити подальше розповсюдження інфекції.

3.5.3. Уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання:
уточнення показників результативності, обсягів та джерел фінансування - п.2



Додаток 3 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 року №469

Фінансування обласних програм за 2017 рік

Л'п/н Показник
Обсяг ксклів, передбачений на 

фінансування заходу згідно програми

Обсяг коштів, передбачений па фінансування 
заходів у відповідному джерелі на 2017 рік з 

урахуванням змін
Фактично профінансовано у звітному році Касові видатки у звітному році Кредиторська заборгован 

звітному році
їсть у Залишок невикористаних асигнувань Пояснення щодо розбіжностей та 
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Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збережені 
здоров'я громадян" па 2016-2020 роки, рішения 4 сесії 7 

скликання Лї45 від 11.02.2017 0 186407,234 106274,08 0 0 90983,94 1499,4 0 0 88233,5 1499,4 12 0 88233,5 1499,4 12 0 0 0 0 0 2750,44 0 0

’озвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, 
лікування та профілактики ссрсцсво-судишшх та судинно-мозкових 
захворювань

2211,9 1640 1640 1640 0 0 0 0

Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення 
пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в 
ісйрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька 

обласна психоневрологічна лікарня ім. акадОІ.Ющенка"

500 500 500 500 0 0 0 0

Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, 
лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних 
протоколі в.Забезпечення виробами медичного призначення для 
впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у 
онкогематологічних хворих.

26730,134 291,24 7500 7500 7500 0 0 0 0

4.1.4.1 Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в 
закладах охорони здоров’я усіх форм ипасності.

400 177,5 177,5 177,5 0 0 0 0

4.1.5.6 Адаптовані молочні суміші дня дітей першого року життя, 
іароджснихВІЛ-інфікованими матерями.

736,1 2703 270,3 2703 0 0 0 0

4.1.8.1 Забезпечення вільного доступу до безоплатного 
консультування та тестування на BU1-інфекцію для населення, 
передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВШ, із 
застосуванням методів ІФА та швидких тестів на базі Центру 
СШДу.

1100,1 4543 4543 12 4543 12 0 0 0

4.1.9 Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В та С, 
нфекції, що передаються статевим шляхом (ШСІ1Г), для 
іредставників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВШ та 
31Л-інфікованих. Проведення досліджень на вірусні гепатити В та 
С у BDI-інфікованих на базі комунального закладу «Вінницький 
обласний Центр профілактики та боротьби зі СНЩом».

100,19 54,2 54,2 542 0 0 0 0

7.3.3 Забезпечення амбулаторних хворих на ВШ-інфскцію/СШД, 
споживачів ін’єкційних наркотиків, препаратами замісної 
підтримувальноТ терапії{дод. 2 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 серпня 1998 року № 1303).

54 20 20 20 0 0 0 0

Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з 
хронічними гепатитами В та С, и«з мають виражений ступінь 
фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Генатологічного Центру МКЛ№1 
м .Вінниця

1257,3 431,4 431 431 0 0,4 0 0

економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та 
моніторинг ефективності APT 285 2 8,1 8,1 8,1 0

Забезпечення дослідження зразків крові призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів 
методом імунохемілюмі неецентного аналізу (DOIA) на гепатити В 
та С 1660

189,8 189,8 189,8 0

Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики 
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, 
інфек-ційдцо передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), 
ускладнень ВШ-інфекції та хвороб, зумовлених ВШ, у ВШ- 
інфікованих осіб -  стаціонарних хворих.

297.25

274,4 274,4 274,4 0

Забезпечення запровадження гендерного підходу підчас надання 
послуг людям, які живуть з BUI та представникам груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВШ. в тому числі споживачів ін’єкційних 
наркотиків

100 100 99 99 1

Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію 575 300 299,53 299,53 0 0,47 0 0
економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Придбання ендопротезів великих суглобів
15360,6 1496,94 1469,08 1469,08 0 27,86 0 0

економії за результатами роботи 
електронної системі« "Прозоро', «ку 
неможливо було використати -срез брак 
часу.

Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну 
ниркову недостатність методом гемодіалізу

70809,5 49702,4 47356,75 47356,75 0 2345,65 0 0

економії КОШТІВ ВМОІКЛ1 шхлдок відміни 
тендерних закупівель через оскаржиш їх 
результатів TOB «Евріка-Мсд'кат» 
ФаунлсГщкн». Процед>РУ було вдміїсио 
05.12.20І7р. Подальше вікорнстави коштів 
було неможливе за браком час)' ллі 
проведенії нових торгів.



ЛІі/п Показник
Обсяг коштів, передбачений на 

фінансування заходу згідно програми

Обсяг коштів, передбачений на фінансування 
заходів у відповідному джерелі на 2017 рік з 

урахуванням змін
Фактично нрофінансовано у звітному році Касові видатки у звітному році Кредиторська заборгованість у 

звітному році Залишок невикористаних асигнувань Пояснений щодо розбіжностей та  
відхилень
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Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі 12469,4 500 471,3 4713 0 28,7 0 0 економія за результатами роботи в

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям 
м Вінниці 736,8 736,8 736,8 736,8 0 0 0 0

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям 
Козятинського району 60 60 59,8 59,8 0 о а 0 0

економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям 
Вінницького району 55,6 55,6 55 55 0 0,6 0 0

економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Придбаній витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну 
ниркову недостатність методом перитонеального діалізу

29172,6 16650 16531,1 16531,1 0 118,9 0 0 залшкж за рахунок змеишенга вартості 
лікарських засобів за умовами договору

Придбаній медикаментів супроводу хворим на перитонеальному 
діалізі, жителям Вінницького району 12,4 12,4 9 3 93 0 2,9 0 0

економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами 3360 231736 2225,14 2225,14 0 92,22 0 0 Економія за рахунок зменшення вартості 
лкарськкх засобів за умовами договору

200 199,84 199,84 0,16 0
економія за результатами роботи в

Придбання препаратів невідкладної допомоги уразі кровотечі 
роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні
Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у 
новонароджен их 241,5 2413 241,4 241,4 0 0,1 0 0

економія за результатами роботи в 
електрони» системі прозоро.

Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом 31,6 31,6 31,6 31,6 0 0 0 0

Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з 
приводу катаракти

483 250 2393 2393 0 103 0 0

економія за результатами роботи 
електронної системи "Прозоро", яку

часу.
Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на 
фенілкетонурію 1679,6 1679,6 1673,73 1673,73 0 5,87 0 0

економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Придбання кардіовиробів 6056,1 1683,74 1682,6 1682,6 0 1,14 0 0 економія за результатами роботи в 
електронній системі прозоро.

Придбання прспаратіидля онкогематологічних хворих
2000 474 451,13 451,13 0 22,87 0 0

По угод за тендерними закупівлями не 
ввезений препарат бсндамустіи до 
28.12.2017р.

Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного 
центру лабораторними препаратами та витратними матеріалами до 
біохімічних аналізаторів

6 083,7 1 208,7 1 208,7 1 208,7 0,0 0 0 0 0

Забезпечення надання педіатричної допомоги хворим на цукровий 
діабет жителям Вінницької області 493 24,3 243 19,4 24,3 19,4 24,3 19,4 0,0 0 0 0 0

Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко- 
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання по 
Вінницькій області

245,7 200,0 200,0 200,0 0,0 0 0 0 0

Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні 
захворювання по Вінницькій області

105 958,6 489,1 1 480,0 489,1 1 480,0 489,1 1 480,0 0,0 0 0 0 0

Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому 
населенню

567,0 650,0 559,1 559,1 0 0 90,9 0 0 фінакувааи здійснювалось відповдю до

Протидія захворюванню на туберкульоз, придбання медикаментів 
та виробів медичного призначення 635,6 400,0 400 400 0 0 0 0



Додаток 2 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 року №469

Додаток №5 до Порядку формування , 
фінансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018 рік

Департамент охорони здоров’я ОДА__________________
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент охорони здоров'я ОДА__________________
найменування відповідального виконавця програми

Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збережені здоров'я громадян" на 2016-2020 роки, рішення 4 сесії 7 скликання №45 від 11.02.2017, рішення 19 сесії 7 скликання 
__________ №355 від 19.05.17 "Про внесення змін та доповнень до обласної Програми "Майбутнє Вінниччини в збережені здоров'я громадян" на 2016-2020 роки" ______
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

І. Виконання заходів і завдань Програми

№ Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнуті результати

1
Впровадження заходів щодо удосконалення надання 
допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, 
шляхом запровадження процедури тромболізису в 
терапевтичному вікні ішемічного інсульту, в межах 
виділених обсягів коштів загального та спеціального фондів 
закладів охорони здоров’я.

Кількість хворих з порушенням мозкового 
кровообігу яким буде надана невідкладна 
допомога -854

Впровадження заходів щодо удосконалення 
надання допомоги хворим з цереброваскулярною 
патологією, шляхом запровадження процедури 
тромболізису в терапевтичному вікні ішемічного 
інсульту, в межах виділених обсягів коштів 
загального та спеціального фондів закладів 
охорони здоров’я.

Кількість хворих з порушенням мозкового 
кровообігу яким надана невідкладна допомога - 
850

2
Забезпечення дороговартісними виробами медичного 
призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному 
лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального 
закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка"

Кількість хворих, яким буде проведено ургентне 
нейрохірургічне втручання - 5

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

Кількість хворих, яким буде проведено 
ургентне нейрохірургічне втручання - 7

3
Придбання лікувальних сироваток Забезпечення пртиепідемічних заходів у 

населення Вінницької області



№ Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Д осягнуті результати

4 Оновлення регіонального резерву лікарських засобів, 
виробів медичного призначення та медичного обладнання 
на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Нявність постійного запасу ліків та виробів 
медичного призначення на випадок 
надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою 
номенклатурою

Оновлення регіонального резерву лікарських 
засобів, виробів медичного призначення та 
медичного обладнання на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій

Нявність постійного запасу ліків та виробів 
медичного призначення на випадок 
надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою 
номенклатурою - 5% щорічно

5

Забезпечення вильотів з залученням санітарної авіації
Надання екстреної та невідкладної медичної 
допомоги у важкодоступних населених пунктах, 
шляхом удосконалення роботи санітарної авіації

6
Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну 
патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно 
клінічних протоколів.

Зменшення летальності хворих з 
онкогематлогічною патологією, 
на 1,2 %, рівень виживання протягом року - 65 
%, рівень виживання протягом 5 років - 70%

Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну 
патологію, лікуванням та супроводжуючою 
терапією згідно клінічних протоколів.

показник після операційної діяльності за 2018 
р.склав 0,6 % при плановому 1,2, рівень 
виживання протягом року склав 95 % , що на 
30% більше планового, рівень виживання 
протягом 5 років склав 75 %, що 5 % 
перевищив запланований., Дані показники ! 
показують позитивний результат при 
виділенні коштів за даним напрямком7

Забезпечення виробами медичного призначення для 
впровадження сучасних методів введення лікарських 
засобів у онкогематологічних хворих.

Забезпечення тривалих доступів до венозного 
русла у 100% потребуючих пацієнтів. 
Покращення застосування хіміотерапії.

Забезпечення виробами медичного призначення 
для впровадження сучасних методів введення 
лікарських засобів у онкогематологічних хворих.

8
Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження 
на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологогічною 
патологією.

Вчасне виявлення гепатитів В і С у 
імуносупресивних хворих за рахунок охоплення 
100% пацієнтів.

Забезпечення обстеженнями на гепатити В та С 
для вчасного виявлення гепатитів В та С у 
імуносупресивних хворих

досягнуто 100% відсутність випадків 
первиного захворювання на гепатити В та С

Забезпечення препаратами замісної терапії дітей із 
вродженими імунодефіцитами.

Попередження інфекційних ускладнень 
(пожиттєво) та загрозливих для житія станів, що 
пов’язані з основним захворюванням, 
продовження середнього терміну життя.

Забезпечення препаратами замісної терапії 
дитини з Ямпільського району з вродженими 
імунодефіцитами

Неможливо визначити результат, так як кошти 
надійшли в кінці бюджетного періоду, що не 
дало можливості забезпечити лікуванням 
дитини.

Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з 
муковісцидозом та сучасним діагностичним обладнанням 
для виявлення захворювань дихальної системи.

Збільшення середньої тривалості та покращення 
якості життя хворих з муковісцидозом.

Забезпечення базовими лікарськими засобами 
дітей з муковісцидозом

Неможливо визначити результат, так як кошти 
надійшли в кінці бюджетного періоду, що не 
дало можливості забезпечити лікуванням дітей

9

Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю 
в закладах охорони здоров’я усіх форм власності.

Виконання заходів інфекційного контролю 
шляхом забезпечення засобами захисту від 
інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально -  
небезпечних хвороб 48 осіб

Підвищено рівень безпеки послуг з 
профілактики, діагностики та лікування В1Л- 
інфекції та інших соціально -  небезпечних 
хвороб

Виконання заходів інфекційного контролю 
шляхом забезпечення засобами захисту від 
інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально 
-  небезпечних хвороб 48 осіб

10
Адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, 
народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року 
забезпечених адаптованими молочними 
сумішами-40 дітей

Адаптовані молочні суміші для дітей першого 
року життя, народжених ВШ-інфікованими 
матерями.

Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року 
забезпечених адаптованими молочними 
сумішами- 40 дітей наЮ місяців
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11

Забезпечення вільного доступу до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для 
населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких 
тестів на базі Центру СНІДу.

Проведення тестування населення, насамперед 
груп ризику на ВІЛ-інфекцію - 9600досліджень Забезпечено вільнийдоступ до безоплатного 

консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію 
для населення, передусім для груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВШ, із застосуванням 
методів ІФА та швидких тестів на базі Центру 
СНІДу.

Проведення тестування населення, насамперед 
груп ризику на ВІЛ-інфекцію - 9600 
досліджень

12

Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В та С, 
інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для 
представників груп підвищеного ризику щодо інфікування 
ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на вірусні 
гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на базі комунального 
закладу «Вінницький обласний Центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом».

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих - 2600 осіб Профілактика захворюваності на вірусні 

гепатити В та С, інфекції, що передаються 
статевим шляхом (ЕПСІП), для представників 
фуп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 
та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на 
вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на 
базі комунального закладу «Вінницький 
обласний Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом».

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих - 5184 
осіб

13
Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВШ- 
інфекції та моніторинг ефективності APT

Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ- 
інфекції та моніторингу ефективності APT - 
13650 досліджень

Забезпечення лабораторного супроводу перебігу 
ВШ-інфекції та моніторингу ефективності APT

Охоплення послугами діагностики перебігу 
ВЩ-інфекції та моніторингу ефективності APT 
-10646 досліджень

14

Діагностика опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

Охоплення послугами діагностики 
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань 
та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію - 11000 
досліджень

Забезпечення діагностики опортуністичних 
інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у 
хворих на ВІЛ-інфекцію

Охоплення послугами діагностики 
опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ- 
інфекцію- 8460 досліджень

15

Забезпечення амбулаторних хворих на ВШ-інфекцію/СНІД, 
споживачів ін’єкційних наркотиків, препаратами замісної 
підтримувальної терапії (дод. 2 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303).

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, 
переведених на замісну підтримувальну терапію- 
1 пацієнт

переведення на замісну підтримуючу терапію 
амбулаторних хворих на ВШ-інфекцію/СНІД, 
споживачів ін’єкційних наркотиків

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, 
переведених на замісну підтримувальну 
терапію- 1 пацієнт

16

Забезпечення дослідження зразків крові призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних 
закладів методом імунохемілюмінесцентного 
аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових 
навчальних закладів -1000 досліджень

Проведення дослідження зразків крові 
призовників, військовослужбовців та студентів 
військових навчальних закладів методом 
імунохемілюмінесцентного анапізу(ІХЛА) на 
гепатити В та С

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових 
навчальних закладів -2600 досліджень

17

Забезпечення лікування та меди каментозної профі лактики 
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань 
(туберкульозу, інфек-цій,що передаються статевим шляхом, 
вірусних гепатитів), ускладнень

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціо нарних 
хворих охоплених лікуванням від вірусних 
гепатитів В таС -16 пацієнтів

Забезпечено лікування та медикаментозна 
профілактика опортуністичних інфекцій, 
супутніх захворювань (туберкульозу, інфек
цій,що передаються статевим шляхом, вірусних 
гепатитів), ускладнень

Забезпечена доступність 18 пацієнтів, хворих 
на ВІЛ-інфекцію/СНІД до специфічного 
противірусного лікування від гепатитів В та С

18

Забезпечення специфічного противірусного лікування 
пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають 
виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі 
Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця

Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на 
гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру 
МКЛ №1т м.Вінниця-7 пацієнтів

Забезпечено специфічне противірусне лікування 
пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що 
мають виражений ступінь фіброзу/циррозу 
(F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 
м.Вінниця

Забезпечена доступність 7 пацієнтам до 
специфічного противірусного лікування від 
гепатитів В та С
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19

Інформування населення шляхом трансляції (демонстрації) 
фільму про профілактику ВІЛ-інфекцпУСНІДу

450 добровільних звернень населення щодо 
тестування на ВІЛ після отримання інформації 
про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом 
трансляції (демонстрації) фільму

Інформування населення шляхом трансляції 
(демонстрації) фільму про профілактику ВІЛ- 
інфекції/СНІДу

454 добровільних звернень протягом року 
після отримання інформації з перегляду 
телепередач

20 Придбання фактору коагуляції крові для хворих на 
гемофілію

попередження смертності хворих з дефіцитом 
VIII фактору коагуляції від кровотеч (від 
загальної кількості хворих, що потребують 
лікування) у 12,2 % хворих

Придбання фактору коагуляції крові для хворих 
на гемофілію

попередження смертності хворих з дефіцитом 
VIII фактору коагуляції від кровотеч (від 
загальної кількості хворих, що потребують 
лікування) у 12,2 % хворих

21
Придбання ендопротезів великих суглобів

відновлення працездатності у 40 хворих за 
рахунок імплантації кульшових та колінних 
суглобіву у 90% хворих Придбання ендопротезів великих суглобів

відновлення працездатності у 49 хворих за 
рахунок імплантації кульшових та колінних 
суглобіву у 94 % хворих

22 Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на 
хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих 
більше одного року (від кількості хворі«, що 
будуть забезпечені лікуванням) у 85% хворих

Придбання витратних матеріалів для лікування 
хворих на хронічну ниркову недостатність 
методом гемодіалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих 
більше одного року (від кількості хворих, що 
будуть забезпечені лікуванням) у 97,5% хворих

23
Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, 
жителям М.ВІННИЦІ

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 
100 % хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі, жителям м.Вінниці

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу 
у 100% хворих

24 Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, 
жителям Ямпільського р-ну

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 
100 % хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі, жителям Ямпільського р-ну

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу 
у 100 % хворих

25 Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 
100 % хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу 
у 100 % хворих

26 Придбання медикаментів супроводу хворим на хронічну 
ниркову недостатність методот перитонеального діалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих 
більше одного року у 85 % хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
хронічну ниркову недостатність методот 
перитонеального діалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих 
більше одного року у 96,8 % хворих

27 Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими 
органами

захист трансплантатів від відторгнення у 100 % 
хворих

Придбання лікарських засобів хворим з 
пересадженими органами

захист трансплантатів від відторгнення у 100 
% хворих

28
Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі 
кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі 
обласної лікарні

забезпечення зупинки кровотечі та подальшого 
життя пацієнтам у 100 % хворих

Придбання препаратів невідкладної допомоги у 
разі кровотечі роділь та породіль в акушерському 
стаціонарі обласної лікарні

забезпечення зупинки кровотечі та подальшого 
життя пацієнтам у 100% хворих

29
Придбання лікарських засобів для лікування дихальних 
розладів у новонароджених Забезпечення подальшого життя малюків, в яких 

виникнуть вказані стани у 85 % хворих

Придбання лікарських засобів для лікування 
дихальних розладів у новонароджених Забезпечення подальшого життя малюків, в 

яких виникнуть вказані стани у 85 % хворих

ЗО
Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом

Забезпечується протезування хворих з 
анофтальмом у 100 % хворих

Придбання очних протезів для хворих з 
анофтальмом

Забезпечується протезування хворих з 
анофтальмом у 136% хворих

31 Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення 
операцій з приводу катаракти

забезпечення малоінвазивної сучасної техніки 
операцій, покращення рівня життя у 100 % 
хворих

Придбання наборів розхідних матеріалів для 
проведення операцій з приводу катаракти

забезпечення малоінвазивної сучасної техніки 
операцій, покращення рівня життя у 100 % 
хворих

32

Забезпечення активного життя та подальшого 
нормального розвитку дітей, із загальної 
кількості дітей, що потребують лікувального 
харчування у72,0 % хворих

Забезпечення активного життя та подальшого 
нормального розвитку дітей, із загальної 
кількості дітей, що потребують лікувального 
харчування у72,0 % хворих
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Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на 
фенілкетонурію

Забезпечення відсутності клінічних проявів 
хвороби у дітей, що отримують харчування у 
67,7% хворих

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей 
хворих на фенілкетонурію

Забезпечення відсутності клінічних проявів 
хвороби у дітей, що отримують харчування у 
67,7% хворих

33 Придбання кардіовиробів
Зменшення травматичності та збільшення 
дистанції ходьби, зменшення больового 
синдрому у хворих з патологією захворювання 
періферічних судин у 100 % хворих

Придбання кардіовиробів
Зменшення травматичності та збільшення 
дистанції ходьби, зменшення больового 
синдрому у хворих з патологією захворювання 
періферічних судин уЮО % хворих

Попередженні передчасної смерті від серцево- 
судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса.у 
63 % хворих

Попередженні передчасної смерті від серцево- 
судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса- 
Стокса.у 63 % пролікованих хворих

Зменшення серцевої недостатності, кількості 
інсультів, гострої коронарної недостатності у 
90% хворих

Зменшення серцевої недостатності, кількості 
інсультів, гострої коронарної недостатності у 
82 % хворих |

34 Зменешення кількості летальних випадків у 30 
% хворих
Попередження розвитку тромбоемболії у 100 % 
хворих
Попередження розвитку важких форм хронічної 
венозної недостатності нижніх кінцівок у 70 % 
хворих

Попередження розвитку важких форм 
хронічної венозної недостатності нижніх 
кінцівок у 70 % хворих

Збільшення дистанцій ходьби, змешення 
больовго синдрому у 72 ,2% хворих

Збільшення дистанцій ходьби, змешення 
больовго синдрому у 86,6% хворих

35 Збільшення дистанції ходьби та зменшення 
больового синдром у хворих у 100 % хворих

Збільшення дистанції ходьби та зменшення 
больового синдром у хворих у 100 % хворих

36

Придбання реактивів та виробів медичного призначення 
для покращення якості лабораторних досліджень Покращенння лабораторних обстежень за 

стандартами, що дасть правильно діагностувати 
захворювання у 1,25% хворих

Придбання реактивів та виробів медичного 
призначення для покращення якості 
лабораторних досліджень

Покращенння лабораторних обстежень за 
стандартами, що дасть правильно 
діагностувати захворювання у 1,25% хворих

37
Масовий скринінг вагітних І триместр II триместр та 
Селективний біохімічний скринінг

попередити ускладненння перебігу вагітності у 
90 %пацієнтів

Масовий скринінг вагітних І триместр II 
триместр та Селективний біохімічний скринінг

попередити ускладненння перебігу вагітності 
у 90 %пацієнтів

Придбання препаратів для онкогематологічних хворих попередження смертності в онкогематологічних 
хворих у 6% хворих

Придбання препаратів для онкогематологічних 
хворих

попередження смертності в ; 
онкогематологічних хворих у 7,63 % хворих

38
Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глюкози у крові хворим 
на цукровий діабет та пацієнтам із групи ризику розвитку 
цукрового діабету медичними закладами первинного та 
вторинного рівнів Вінницької області.

Охоплення диспансерним наглядом пацієнтів із 
ЦД 1,2 типів, в тому числі дітей -  100%-во

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глюкози у 
крові хворим на цукровий діабет та пацієнтам із 
групи ризику розвитку цукрового діабету 
медичними закладами первинного та вторинного 
рівнів Вінницької області.

Диспансерним наглядом охоплено пацієнтів із 
ЦД 1,2 типів, в тому числі дітей -  100%-во



№ Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнуті результати

39

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глікованого гемоглобіну 
хворим на цукровий діабет медичними закладами 
вторинного рівня Вінницької області.

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глікованого 
гемоглобіну хворим на цукровий діабет 
медичними закладами вторинного рівня 
Вінницької області.

40

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня мікроальбумінурії 
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області. Покращення виявлення цукрового діабету 

(кількість випадків на 10 тис. дорослого нас.) - 
36,0

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня 
мікроальбумінурії хворим на цукровий діабет 
жителям Вінницької області.

Показник виявлення цукрового діабету склав 
31,2 на 10 тис. дорослого населення

41
Придбання засобів самоконтролю хворим на цукровий 

діабет жителям Вінницької області
Придбання засобів самоконтролю хворим на 
цукровий діабет жителям Вінницької області

42

Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру лабораторними препаратами та 
витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень для ранньої діагностики патології 

ендокринних залоз

Придбання лабораторних препаратів та 
витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів 
для забезпечення клініко-біохімічної лабораторії 
Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного 
центру

Проведення безкоштовних клініко-біохімічних 
аналізів для хворих на ендокринні патології

43

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 
препаратами інсуліну та десмопресину при виписці зі 
стаціонару або при амбулаторному прийомі у Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціапізованому 
ендокринологічному центрі в разі першого призначення або 
переведення з одного виду препарату на інший

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
даної категорії хворих

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий 
діабет препаратами інсуліну та десмопресину 
при виписці зі стаціонару або при 
амбулаторному прийомі у Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціапізованому 
ендокринологічному центрі в разі першого 
призначення або переведення з одного виду 
препарату на інший

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
даної категорії хворих

44
Придбання витратних матеріалів для інсулінових помп 
хворим на цукровий діабет дітям Вінницької області.

100 % забезпечення витратними матеріалами
Придбання витратних матеріалів для інсулінових 
помп хворим на цукровий діабет дітям 
Вінницької області.

Кошти виділили лише в Іллінецькому районі, 
в м.Вінниці та м. Могилів-Подільському

45

Придбання препаратів інсуліну та їх аналогів для хворих на 
цукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному 
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціапізованому ендокринологічному центрі

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
хворих на цукровий діабет, які знаходяться на 

стаціонарному лікуванні

Забезпечення препаратами інсуліну та їх 
аналогами хворих на цукровий діабет, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у 
Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціапізованому ендокринологічному 
центрі

Забезпечення хворих на цукровий діабет, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у 

Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціапізованому ендокринологічному 

центрі препаратами інсулінів та таблетованими 
цукрознижуючими препаратами здійснювалось 

частково за рахунок бюджетних коштів та 
гуманітарної допомоги фірм-виробників46

Придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів для 
лікування хворих на цукровий діабет, які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному 
клінічному високоспеціапізованому ендокринологічному 
центрі

Забезпечення таблетованими цукрознижуючими 
препаратами для лікування хворих на цукровий 
діабет, які знаходяться на стаціонарному 
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціапізованому ендокринологічному 
центрі
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№ Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнуті результати

47

Покращення якості надання стаціонарної допомоги 
пацієнтам з ендокринною паталогією у відділенні 
анастезіологіїта хірургії Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного центру

Покращення якості надання стаціонарної 
допомоги пацієнтам у відділенні анастезіології з 
ліжками для інтенсивної терапії Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру

Надається

48
Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на 
цукровий діабет жителям Вінницької області

Зменшення кількості випадків гангрен 
зумовлених цукровим діабетом (% хворих із 

діабетичною гангреною серед загальної кількості 
хворих із ЦД) - 0,3

Забезпечення надання подіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької 
області

Кількість випадків гангрен, зумовлених 
цукровим діабетом 121 та становить біля 0,24 

% серед усіх хворих на цукровий діабет в 
області

49
Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко- 
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання 
по Вінницькій області

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень пацієнтам із орфанними 

захворюваннями з метою уточнення діагнозу на 
100%

Придбання лабораторних реактивів для 
проведення клініко-діагностичних досліджень 
хворих на орфанні захворювання по Вінницькій 
області

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень пацієнтам із орфанними 
захворюваннями з метою уточнення діагнозу 
на 100%

50
Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні 

захворювання по Вінницькій області
Забезпечення лікарськими препаратами хворих 

на орфанні захворювання на 100%
Придбання лікарських препаратів для хворих на 

орфанні захворювання по Вінницькій області
Забезпечення лікарськими препаратами хворих 
на орфанні захворювання на 0,5%

51

Забезпечити розробку та проведення інформаційної 
кампанії з метою висвітлення методів профілактики та 
лікування цукрового діабету і його ускладнень, та інших 
ендокринних захворювань

Проведена інформаційна кампанія з метою 
висвітлення методів профілактики та лікування 
цукрового діабету і його ускладнень, та інших 
ендокринних захворювань

Проведено 3 обласних науково - практичних 
конференції з актуальних питань ендокринології, а 
також з питань реімбурсації препаратів інсуліну та 
урядової програми "Доступні ліки"; Проведено 18 

виїзних скринінгових акцій з проведенням лекцій та 
занять з лікарями та середнім медичним 

персоналом; Розпочата робота Тренінгового центру 
Вінницького обласного клінічного 

високоспеціалізованого ендокринологічного 
центру. Проведено двосторонній форум "Діабет і 
життя” Україна/Південна Корея в рамках візиту в 

У країну та Вінницю президента Міжнародної 
діабетичної федерації "Юр" професора Нем Хан Чо.

52
Проведення щороку на обласному рівні Всесвітнього дня 
діабету (14 листопада)



№ Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат

Підвищення рівня обзнаності населення області 
та медичних працівників з питань профілактики, 

лікування та запобігання розвтику ускладнень 
цукрового діабету та інших ендокринних 

захворювань

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнуті результати

53

Підвищення якості навчання хворих на цукровий діабету 
"Школі цукрового діабету” Вінницького обласного 
клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного 
центру

Підвищення якості навчання хворих на цукровий 
діабету "Школі цукрового діабету" Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру

Вперше у 2018 році на базі Тренінгового центру 
було проведено 14 лекцій для педагогічних 
працівників на теми: «Збалансоване та раціональне 
харчування, як профілактика ожиріння і цукрового 
діабету», «Фізичне навантаження — спосіб 
здорового життя та профілактика ускладнень 
цукрового діабету», «Цукровий діабет-не 
захворювання, а -  спосіб життя». Для медичних 
сестер з сімейної медицини проведено 7 лекцій на 
тему: «Цукровий діабет. Типи. Ускладнення гострі та 
хронічні. Лікування цукрового діабету»,«Догляд за 
стопою при цукровому діабеті». Проведено 32 рази 
перегляд навчального фільму по цукровому діабету 
пацієнтами, медичними працівниками, 
педагогічними працівниками. Проведено 21 
практичне заняття з ознайомленням із засобами 
самоконтролю із подальшим скринінгом з 
виявленням порушень вуглеводного обміну. 
Загалом у навчанні протягом року взяли участь 269 
педагогічних працівників, 140 медичних сестер 
сімейної медицини, 115 лікарів та 2703 
пацієнта.Загалом у навчанні протягом року взяли 
участь 269 педагогічних працівників, 140 медичних 
сестер сімейної медицини, 115 лікарів та 2703 пацієї

54
Забезпечення організації лікування хворих на рак 
щитоподібної залози раідоактивним йодом за межами 
області.

Лікування хворих на рак щитоподібної залози 
згідно протоколу

Забезпечення організації лікування хворих на рак 
щитоподібної залози радіоактивним йодом за 
межами області

За результатами 2018р. лікування 
радіоактивним йодом отримали 115 осіб

55

Протидія захворюванню на туберкульоз
Забезпечення надання спеціалізованої медичної 
допомоги населенню Вінницької області

Придбання медикаментів та виробів медичного 
призначення для хворих на туберкульоз, які 
знаходяться в тубзакладах ВСТМО Фтизіатрія

Забезпечення медикаментами та виробами 
медичного призначення хворих на туберкульоз, 
які знаходяться в тубзакладах ВСТМО 
Фтизіатрія

55
Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики 
грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та 
медичних працівників будинків дитини

Придбання вакцин та проведення імунізації 
серед контингентів груп ризику за 
епідеміологічним показником

Здійснення заходів щодо покращення імунної 
профілактики грипу та інших інфекційних 
захворювань серед дітей та медичних 
працівників будинків дитини

Придбання вакцин та проведення імунізації 
серед контингентів груп ризику за 
епідеміологічним показником



2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серецево-су динних та 
судинно-мозкових захворювань
Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом 
запровадження процедури тромболізу в терапевтичному вікні ішемічного інсульту
Показники затрат

видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів тис.грн бюджетні асигнування 2000,0 2000,0 100

Показники продукту

кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу , яким буде надана невідкладна допомога
осіб розрахунок до 

кошторису закладу 854,0 850,0
99,5

показник дозволив незначно збільшити 
обсяг асигнувань на лікування одного 
хворого

Показники ефективності
середня вартість лікування одного хворого тис.грн. розрахунок 2,3 2,35 102,2

Показники якості
досягнення якості лікування у хворих працездатного віку

повне відновлення % статистичні дані 35,1 34,2 97,4
часткове відновлення % статистичні дані 64,9 62,9 96,9

Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в 
нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. 0.1.Ющенка"
Показники затрат

видатки на придбання виробів медичного призначення ТИС.ГрН бюджетні асигнування 500,0 500 100

Показники продукту

Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання
осіб розрахунок до 

кошторису закладу 5,0
7 140

Даний показник досягнутий за рахунок 
нерівномірності витрат на закупівлю 
виробів медичного призначення при 
проведення однієї операції

Показники ефективності

середня вартість лікування одного хворого

тис.грн. розрахунок 100,0 71,4
71,4

за рахунок збільшення кількості операцій 
спостерігається зниження середньої 
вартості лікування одного хворого

Показники якості

досягнення якості лікування у хворих працездатного віку
повне відновлення % 60,0 60 100

часткове відновлення % 40,0 40 100

Вірогідність летальності % 0,0 0

Розвиток служби екстренноїмедичної допомоги та медицини катастроф
П оказники затрат

Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками чол. звітність установ 0 0

П оказники продукту

Кількість доз лікувальних сироваток од. розрахунок до 
кошторису закладу 0 0



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

Кількість медикаментів та виробів медичного призначення од. розрахунок до 
кошторису закладу 390 390 100

Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях
год розрахунок до 

кошторису закладу 0

П оказники ефективності
Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки грн. розрахунок 0 0

Середні витрати на 1 годину надання екстренної та невідкладної медичної допомоги 
хворим у віддалених районах

тис.грн. розрахунок 0,5 0,5
100

Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню

Забезпечення дітей хворих на онкогематологічну патологію лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних 
протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів 
у онкогематологічних хворих

П оказники затрат

Обсяг коштів для забезпечення препаратами хіміотерапії, супроводжуючої терапії, та виробами 
медичного призначення

тис. грн.

бюджетні 
асигнування, рішення 
29 сесії обласної Ради 

7 скликання від 
16.02.2018 №578 "Про 

внесення змін до 
рішення 27 сесії 
обласної Ради 7 
скликання від 20 
грудня 2017 року 

№509 "Про обласний 
бюджет на 2018 рік", 

довідка про зміни 
асигнувань

2368,72 2368,597 100

Показники продукту

кількість первинних хворих у стаціонарі осіб
статистична звітність 
закладу (форма №20), 

канцсррсєстр
50 65 130

показник не с прогнозований

кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями осіб статистична звітність 
закладу (форма №2) 340 377 110,9 за рахунок кількості хворих, що раніше 

лікувались на четвертиному рівні

кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями осіб статистична звітність 
закладу (форма №2) 7000 8647 123,5

кількість ліжко-днів у цілодобових 
стаціонарах для хворих із злоякісними 
новоутвореннями та середня тривалість 
лікування одного хворого - аналогічно 
пролікованим хворим

П оказники ефективності

середня тривалість лікування одного хворого днів статистична звітність 
закладу (форма №2) 20 22,9 114,5

кількість ліжко-днів у цілодобових 
стаціонарах для хворих із злоякісними 
новоутвореннями та середня тривалість 
лікування одного хворого - аналогічно 
пролікованим хворим

П оказники якості

показник післяопераційної летальності % статистична звітність 
заклад (форма №2) 1,2 0,6 50

рівень виживання протягом року %
статистична звітність 
закладу (форма №20), 

канцерреєстр
65 95 146,2 показники є позитивними за рахунок 

фінансового забезпечення.



№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

рівень виживання протягом 5 років %
статистична звітність 
закладу (форма №20), 

канцсррсєстр
70 75 107,1

Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В іСхворих дітей з онкогематологогічною 
патологією
П оказники затрат

Обсяг коштів для впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на 
гепатит В і С хворих дітей з онкогематологогічною паталогією

тис. гри.
бюджетні 

асигнування, довідка 
про зміни асигнувань

130,83 130,652 99,9

Показники продукту

Кількість обстежень методом ПЦР на гепатит В і С осіб

Стат. інформація 
закладу (форма 003/0 

"Медична картка 
стаціонарного 

хворого")

1346 514 38,2

кількість оЬстежень методом ПЦР на 
гепатит В і С - Відхилення виникло у 
зв’язку із відсутністю потреби у 
обстеженнях на гепатити В та С. Всі хворі 
що потребували обстеження згідно 
затвердженої програми, а  саме діти з 
онкогематологічною патологією
обстежені В ПОВНОМУ обсязі

П оказники якості

Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С %

Стат. інформація 
закладу (форма 003/0 

"Медична картка 
стаціонарного 

хворого")

80 95 118,8
хворі, яким раніше встановлений діагноз 
«гепатит» згідно алгоритму повторно не 
обстежуються

Відсоток охоплення обстеженнями хворих %

Стат.інформація 
закладу (форма 003/0 

"Медична картка 
стаціонарного 

хворого")

100 100 100

Забезпечення препаратими замісної терапії дітей із вродженими імунодефіцитами
Показники затрат
Обсяг коштів для забезпечення препаратами замісної терапії дитини із вродженими 
імунодефіцитами з Ямпільського району

тис. гри. довідка про зміну 
асигнуваннь 60 59,738 99,6

П оказники продукту

Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення замісною 
терапією

осіб

Стат. інформація 
закладу (форма 003/0 

"Медична картка 
стаціонарного 

хворого")

1 0

кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування раз

Стат.інформація 
закладу (форма №20 

"Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу")

1 0
Неможливо визначити результат, так як 
кошти надійшли в кінці бюджетного 
періоду, що не дало можливості 
забезпечити лікуванням дитини

П оказники якості

Перебування на замісній терапії без ускладнень %

Стат.інформація 
закладу (форма 003/0 

"Медична картка 
стаціонарного 

хворого”)

50 0

Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом
П оказники затрат і



№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом тас.грн.
довідка про зміну 

асигнуваннь 135,8 135,8 100

Показники продукту

Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне забезпечення базисною та 
протирецидивною терапією

Стат.інформація 
закладу (реєстр 

диспансерного обліку)
20 0 0

Неможливо визначити результат, так як 
кошти надійшли в кінці бюджетного 
періоду, що не дало можливості 
забезпечити лікуванням дітей

кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування раз

Стат.інформація 
закладу (форма №20 

'Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу")

40 0 0

кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз л іж к о -д н і

Стат.інформація 
закладу (форма №20 

"Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу")

200 0 0

Показники якості

Рівень виживання протягом 5  років %
Стат.інформація 
закладу (Журнал 

диспансерного обліку)
60 0

Протидія епідемії BIJI-інфекції та СНІДу

Показники затрат
забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм 
власності

тис.грн кошторис закладу 357,705 357,705 100
видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених 
BIJI-інфі кован ими матерями

тис.грн. кошторис закладу 330,565 330,421 100

забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та  тестування на ВІЛ- інфекцію 
для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням 
методів ІФА та швидких тестів

тис.грн. кошторис закладу 292,88 292,88
100

видатки на проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих тис.грн. кошторис закладу 102,56 102,56 100
видатки на придбання реактивів та  витратних матеріалів для лабораторного супроводу перебігу 
ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності APT

тис.грн. кошторис закладу 280,14 280,14 100
видатки на придбання витратних матеріалів для діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

тис.грн. кошторис закладу 187,18 187,18 100

видатки на придбання витратних матеріалів для дослідження зразків крові призовників, 
військовослужбовців та  студентів військових навчальних закладів методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С

тис.грн. кошторис закладу 229,81 229,81
100

видатки на придбання лікарських засобів для лікування та медикаментозної профілактики 
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень BIJI-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ- 
інфікованих осіб -  стаціонарних хворих.

тис.грн. кошторис закладу 462,2 462,2

100
видатки на забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СШД, споживачів ін’єкційних 
наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії

тис.грн. кошторис закладу 28,4 28,4 100
забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В та  С, 
що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного Центру МКЯ №1 
м. Вінниця

тис.грн. кошторис закладу 436,36 436,36
100

проведення трансляції (демонстрації) фільму про профілактику ВІЛ -нфекції/СШДу тис.грн. кошторис закладу 20 20 100

Показники продукту
Витратні матеріали для дотримання вимог інфекційного контролю
Дезинфікуючий та стерилізуючий розчини л стандарт забезпечення 274 915 333,9
серветки просочені деззасобом по 100 шт. у пак. стандарт забезпечення 500 544 108,8
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антисептик для рук л стандарт забезпечення 169 169 100
респіратори шт. стандарт забезпечення 100 130 130
маски одноразові шт стандарт забезпечення 6500 16935 260,5

гумові рукавички стерильні та нестерильні пар стандарт забезпечення 23445 26949 114,9
Дезінфікувальний засіб для обробки медичних виробів , в т.ч. обладнання (5кг) упак. стандарт забезпечення 3 2 66,7
Пакувальні засоби для утилізації небезпечних відходів, в т.ч.голок нгг стандарт забезпечення 94 130 138,3
Бактерицидні лампи та екрани до ламп шт стандарт забезпечення 34 34 100

Одноразовий одяг компл. стандарт забезпечення 120 120
100

Адаптовані молочні суміші:
Молочна адаптована суміш для дітей від 0 міс.до 12міс. упак стандарт забезпечення 1700 1704 100,2
Витратні матеріали для тестування на ВІЛ- інфекцію населення, передусім груп підвищеного 
ризику методом ІФА та швидких тестів
Реагенти для дослідження на ВІЛ методом ІФА набір стандарт досліджен. 100 100 100
Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у BIJI-інфікованих
Набір реагентів "ДСУ-ІФА-АНТИ-НСУ". Тест-систе ма імуноферментна для виявлення антитіл до 
вірусу гепатита С у сироватці або плазмі крові людини імуно глобулінах та інших препаратах, 
виготовлених із сироватки (плазми) крові людини компл.

набір стандарт дослідження 13 27
207,7

Набір реагентів "ДСУ-ІФА-HBsAg". Тест-система імуноферментна для виявлення чи 
підтвердження поверхового антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини

набір стандарт дослідження 13 27
207,7

Реактиви та витратні матеріали для лабораторного супроводу перебігу BIJI-інфекції та 
моніторинг ефективності APT
Комплект реагентів та витратних матеріалів для гематологічних досліджень компл. стандарт досліджен. 22

19,5 80
Набір реагентів для біохімічних досліджень набір стандарт досліджен. 3

Реактиви та витратні матеріали для діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у  хворих на ВШ-інфекцію

Комплект реагентів та витратних матеріалів для біохімічних досліджень компл. стандарт дослідження 13 10 76,9
Препарати замісної підтримувальної терапії
Наркотичний препарат для замісної підтримувальної терапії упак. стандарт забезпечення 60 60 100
Витратні матеріали для дослідження на вірусні гепатити В та С у  призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів
Комплекти реагентів ARCHITECT Anti-HCV компл. стандарт дослідження 7

26 200
Комплекти реагентів ARCHITECT HBsAg компл. стандарт дослідження 6
Препарати для лікування вірусних гепатитів В та С: у  ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних 
хворих
Препарати прямої противірусної дії упак. стандарт забезпечення 89 89 100
Препарати для лікування вірусних гепатитів В та С на базі Гепатологічного Центру
Препарати прямої противірусної дії упак. стандарт забезпечення 110 111 100,9
Трансляція (демонстрація) фільму про профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу

Послуги з демонстрації фільму про профілактику ВІЛ-інфекці'і/СШДу з повторною трансляцією к-ть 40 40 100
Показники ефективності
Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від 
інфікування на ВІЛ/СШД та інших соціально -  небезпечних хвороб

кількість осіб розрахунок 48 48 100
кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними сумішами кількість дітей 40 40 100

Проведення тестування населення, насамперед груп ризику, на ВІЛ- інфекцію кількість
досліджень розрахунок 9600 9600 100

Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНЩ хворих кількість осіб розрахунок 2600 5184 199,4
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Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності APT кількість
досліджень розрахунок 13650 10646 78

Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих 
на BIJI-інфекцію

кількість
досліджень розрахунок 11000 8460 76,9

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувапьну терапію кількість осіб статзвітаість 1 1 100
Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів

кількість
досліджень розрахунок 1000 2600 260

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб- стаціонарних хворих охоплених лікуванням від вірусних гепатитів 
В таС

кількість осіб розрахунок 16 18 112,5
Охоплення противірусним лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного 
Центру МКЛ №1 м. Вінниця

кількість осіб розрахунок 7 7 100
Кількість добровільних звернень населення щодо тестування на ВІЛ після отримання інформації 
про профілактику ВІЛ-інфекції/СШДу шляхом трансляції (демонстрації) фільму

кількість осіб анкетування 450 454 100,9
Показники якості
Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та інших 
соціально -  небезпечних хвороб

% розрахунок 100 100 100
Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного вигодовування дітей до 
року згідно клінічного протоколу «Попередження ВІЛ від матері до дитини», затвердженого МОЗ 
України №716

% Розрахунок 100 100
100

Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій населення згідно 
клінічного протоколу "Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ- 
інфекцію", затвердженого наказом МОЗ України №415

% розрахунок 100 100
100

Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих % розрахунок 100 100 100

Охоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності APT % розрахунок 100 100 100
Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

% розрахунок 100 100 100
Охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків програмами замісної терапії % розрахунок 100 100 100
Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів

% розрахунок 100 100 100
Підвищення рівня доступності стаціонарних хворих до специфічної противірусної терапії від 
гепатиту В і С

% розрахунок 100 100 100
Підвищення рівня доступності хворих до специфічної противірусної терапії від гепатиту В та С на 
базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця

% розрахунок 100 100 100
Рівень охоплення населення інформацією про профілактику ВІЛ-інфекції/СШДу шляхом 
демонстрації фільму

% розрахунок 100 100 100

Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію
П оказники затрат

обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію тис.грн. бюджетні асигнування 301,05 301,05 100
Показники продукту

VIII фактор коагуляції крові фл озрахунок до кошторис 60 60 100

П оказники ефективності

Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування осіб Внутрішній облік 
хворих закладу 74 74 100

кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму коштів осіб розрахунок 9 9 100

П оказники якості
рівень попередження смертності хворих з дефіцитом УІП фактору коагуляції від кровотеч (від 
загальної кількості хворих, що потребують лікування)

% Стандарти лікування 12,2 12,2 100

Придбання ендопротезів великих суглобів
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П оказники затрат

обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів
тис.грн. бюджетні асигнування 2100 2071,4

98,6

Економія у сумі 28,6 тис. виникла після 
проведених торгів.Процедура не оголошена 
повторно через брак часу

П оказники продукту

кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання осіб Внутрішній облік 
хворих 40 49 122,5

за рахунок зменшення середньої вартості 
за 1 товару

П оказники ефективності
середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому тис.грн. розрахунок 52,5 42,86 81,6

П оказники якості

відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних 
суглобів

% Стандарти лікування 90 94
104,4

Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову 
недостатність методом гемодіалізу

тис.грн. бюджетні асигнування 53802,45 53577,15
99,6

Була підписана додаткова угода на 
зменшення вартості через різницю курсу 
валют

П оказники продукту
загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу осіб Реестр хворих 325 325 100
кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені лікуванням 
методом гемодіалізу

осіб озрахунок до кошторис 205 321 156,6
проліковано за рахунок залишків 
минулого року та 20% угод

П оказники ефективності

середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого тис.грн. розрахунок 262,45 166,9 63,6
П оказники якості

Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть 
забезпечені лікуванням)

% Стандарти лікування 85 97,5
114,7

Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального 
діалізу
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову 
недостатність методом перитонеального діалізу

тис.грн. бюджетні асигнування 8423,55 7886,28
93,6

537,28тис.грн. залишок.Фірма відмовилась 
виконувати умови договору та постачати товар в 
повному обсязі .(додаткова угода підписана в кінці 
грудня)

Показники продукту
загальна кількість осіб, що потребує діалізу осіб Реєстр хворих 60 60 100

кількість осіб, що може бути забезпечена лікуваннам методом перитонеального діалізу
осіб озрахунок до кошторис 31 64

206,5

збільшився реєстр хворих.Можливість пролікувати 
більшу кількість хворих виникла завдяки поставці 
витратних матеріалів з МОЗ України за 2019-2016 
роки

П оказники ефективності
середні витрати на забезпечення лікукванням одного хворого тис.грн. розрахунок 272,02 272,02 100

П оказники якості
Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості хворих, що будуть 
забезпечені лікуванням)

% Стандарти лікування 85 96,8 113,9

Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV  ступеню медикаментами супроводу

П оказники затрат
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Видатки на придбання медикаментів тис.грн. бюджетні асигнування 759 759 100
П о к а з н и к и  п р о д у к т у

загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу осіб Реєстр хворих 370 370 100
П о к а з н и к и  е ф е к т и в н о с т і

середні витрати на забезпечення лікування одного хворого тис.грн. Стандарти лікування 2,05 2,05 100
П о к а з н и к и  я к о с т і

недостатністю  IV  ступеню % Стандарти лікування 100 100 100

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирко возамісної терапії методом 
програмного гемодіалізу мешканцям м.Вінниця
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу 
хворим на гемодіалізі жителям м.Вінниці

тис.грн.

бюджетні 
асигнування, 

розпорядження голови 
ОДА від 23.01.2018 
№31 "Про внесення 
змін до обласного 

бюджету на 2018 рік"

736,8 736,8

100
Показники продукту
Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниця, що потребують медикаментів та виробів медичного 
призначення для супроводу осіб Реєстр хворих 80 80 100
Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення 
для супроводу осіб 'озрахунок до кошторис 80 84 105

П оказники ефективності
середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 9,21 8,77 95,2
Показники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти лікування 100 100 100

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом 
програмного гемодіалЬу мешканцям Ямпільського району

Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для супроводу 
хворим на гемодіалізі жителям Ямпільського району

тис.грн.

розпорядження голови 
ОДА від 15.06.2018 

№514 "Про внесення 
змін до обласного 

бюджету на 2018 рік"

45 45

100
П оказники продукту
Загальна кількість осіб-жителів Ямпільського району, що потребують медикаментів та виробів 
медичного призначення для супроводу

осіб Реєстр хворих 5 5 100
Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення 
для супроводу

осіб 'озрахунок до кошторис 5 5 100
Показники ефективності
середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 9 9 100
П оказники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти лікування 100 100 100

Забезпечення пацієнтів з трансплантованими донорськими органами життєво необхідними іму носу пресор ними 
препаратами для амбулаторного лікування
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П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами тис.грн. бюджетні асигнування 2994,1 2208,22 73,8
785,88 тис.грн. закупівля не відбулась 
повторно через брак часу

П оказники продукту

кількість хворих,з пересадженими органами, що потребують забезпечення лікарськими засобами осіб Реєстр хворих 35 35 100
П оказники ефективності
забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію, медикаментами % розрахунок 100 100 100
П оказники якості
захист трансплантатів від відторгнення % Стандарти лікування 100 100 100

Придбання препаратів невідкладної допомоги у  разі кровотечіроділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної 
лікарні

П оказники затрат

обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та 
породіль

тис.грн. бюджетні асигнування 234,96 210,14
89,4

24,82 тис.грн. була підписана додаткова 
угода на зменшення .Повторно закупівля 
не проводилась через брак часу

П оказники продукту

кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі кровотечі осіб Внутрішній облік 
хворих закладу 16 20 125

Забезпечено за рахунок залишків 
минулого року

П оказники ефективності
середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі тис.грн. розрахунок 14,7 10,5 71,4
П оказники якості

забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам % Стандарти лікування 100 100 100

Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у новонароджених
Показники затрат
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у 
новонароджених

тис.грн. бюджетні асигнування 265,04 263,54 99,4

Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мп. амп. стандарти лікування 17 0
0

враховуючи, що на початок 2018 року 
залишилось 36 фл фосфоліпідів та 
отримано 86 фл за рахунок державного 
бюджету було проведено закупівлю 
пейони на 263541,00грн.

Пейона амп. стандарти лікування 60 60 100
П оказники продукту
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними 
фосфоліпідами( куросурф)

осіб стандарти лікування 8 8 100
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона осіб стандарти лікування 10 10 100
П оказники ефективності

Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину фл. стандарти лікування 2 0 0
Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину амп. стандарти лікування 6 6 100
П оказники якості

Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани % стандарти лікування 85 85 100

Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом
П оказники затрат

обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом тис.грн. бюджетні асигнування 31,6 .31 ,57 99,9



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

1 2 3 4 5 б 7

кількість очних протезів, що будуть придбані шт стандарти лікування ЗО 41 136,7
закуплена більша кількість за рахунок 
економії під час проведення закупівлі

П оказники продукту

кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези осіб стандарти лінування зо 41 136,7
П оказники ефективності

середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом тис.грн. озрахунок до кошторис 1,05 0,77 73,3
П оказники якості
Забезпечується протезування хворих з анофтальмом % стандарти лікування 100 136 136

Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти
П оказники затрат

обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу 
катаракти

тис.грн. бюджетні асигнування 250 229,68

91,9

Була підписана додаткова угода на зменшення так як 
виконавець договору відмовився від постачання 
товару За браком часу нова процедура закупівлі не 
була проведена

кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемульсікації з імплатанцією 
м’якої ЮЛ ш,. стандарти лікування 42 38 90,5
Показники продукту

кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези

осіб стандарти лікування 42 6 14,3

Надана ефективна допомога за рахунок виконання 
оперативних втручань у 6 хворих, внаслідок чого 
була відновлена здорова функція в 100 % 
прооперованих, що підтверджено відновленням 
здоров’я та поліпшення якості життя. Проведення 
оперативних втручань для інших хворих планується 
на січень -  березень 2019р. Проведення оперативних 
втручань в 2018р. було неможливе через пізню 
поставку ножів -  кератом.

П оказники ефективності
середні витрати на проведення однієї операції тис.грн. розрахунок 6 5,95 99,2
П оказники якості
забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя %пацІ€нтів стандарти лікування 100 100 100

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію
Показники затрат

Видатки на закупівлю лікувального харчування тис.грн. бюджетні асигнування 1700 1699,73 100
П оказники продукту

кількість дітей, що потребують лікувального харчування осіб Внутрішній облік 
хворих закладу 37 37 100

П оказники ефективності
кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування осіб стандарти лікування 37 37 100
П оказники якості

Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної кількості 
дітей, що потребують лікувального харчування

% стандарти лікування 72 72
100

Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування % стандарти лікування 67,7 67,7 100

Придбання кардіовиробів
П оказники затрат

Видатки на закупівлю кардіовиробів

тис.грн. бюджетні асигнування 2099 2091,19

99,6

7,81 тис грн. Залишок коштів з  тендерних 
закупівель, на які неможливо було 
придбати додаткові вироби (вартість 
виробів перевищує залишок)
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Джерело

інформації
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Показники продукту

Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде надано допомогу. осіб Внутрішній облік 
хворих закладу 17 16 94,1

Кількість хворих, яким буде покращенно життя зі стабілізацією артеріального тиску за рахунок 
штучних водіїїв ритму серця

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу

20 14
70

придбано меншу кількість за рахунок 
засобів для проведення ротаційної 
тромбоемболії

Кількість хворих у яких будуть встановлені механічних клапанів серця та оксигенаторів для 
дорослих

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу

10 8
80

придбано меншу кількість за рахунок 
засобів для проведення ротаційної 
тоомбоемболії

Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано медичну 
допомогу

осіб

Внутрішній облік 
хворих закладу

10 0

0

Препарат для лікування ТЕЛА не ввійшов 
до Національного переліку. Закупівля кава' 
фільтрів , необхідних для профілактики 
розвитку захворювання не відбулась через 
недостатню кількість учасників

Кількість хворих на атеросклероз судин на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу
осіб Внутрішній облік 

хворих закладу 20 0 0
Препарат для лікування не ввійшов до 
Національного переліку

Кількість хворих яким буде проведено ротаційну тромбоемболію та ендартерекгомію осіб
Внутрішній облік 
хворих закладу 2 2 100

Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення судинних протезів осіб Внутрішній облік 
хворих закладу 20 24 120

була забезпечена більша кількість хворих 
за рахунок

Кількість хворих наатеросклероз судин коронарних артерій осіб
Внутрішній облік 
хворих закладу 58 58 100

Показники ефективності
Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних судин тис.грн розрахунок 28 23,04 82,3
Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок штучних водіїїв 
ритму серця

тис.грн.
розрахунок

23 21,14 91,9
Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного 

хворого
тис.грн.

розрахунок
32 26,46 82,7

Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія легеневої артерії
тис.грн.

розрахунок 10 0 0
Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного хворого на 
атеросклероз судин нижніх кінцівок

тис.грн.
розрахунок 3,3 0 0

Середні витрати на встановлення суддиних протезів на одного хворого тис.грн. розрахунок 9,3 10,01 107,6
Середні витрати на встановлення одного катетеру хворому з окклюзивними захворюваннями 
периферійних судин

тис.грн.
розрахунок 60 109,74 182,9

Середні витрати на придбання комплекту для коронарографії тис.грн. розрахунок 1,72 1,7 98,8
Показники якості

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

%
стандарти лікування

100 100
100

Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса за 
рахунок встановлення електрокардіостимуляторів

%
стандарти лікування

63 63 100
Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності за 
рахунок встановлення електрокардіостимуляторів %

стандарти лікування 90 82
91Д

Зменешення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та 
оксигенаторів хворим %

стандарти лікування ЗО 0 0
Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії % стандарти лікування 100 0 0
Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у хворих 3 
тромбоемболією легеневої артерії %

стандарти лікування 70 70 100
Збільшення дистанцій ходьби, змешення больовго синдрому у хворих з патологією захворбвання 
періферічних артерій %

стандарти лікування
72,2 86,6 119,9

Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх кінцівок % стандарти лікування 27,7 27,7 100
Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення судинних 
протезів %

стандарти лікування
85 85 100

Попередження смертності від ішемічної хвороби серця за рахунок вчасної діагностики % стандарти лікування 100 100 100
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Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)
П оказники затрат
Видатки на придбання медикаментів -тс.грн. | бюджетні асигнування 2000 1998,83 99,9

П оказники продукту

придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування ампули флакони 
онкогематологічних хворих

розрахунок до 
кошторису

590 551
93,4

П оказники ефективності

забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії супроводу стандарти лікування
44 69 156,8

П оказники якості
попередження смертності у онкогематологічних хворих та  покращення доступу до сучасних 
ефективних лікарських засобів

%
стандарти лікування 6 7,63 127,2

Масовий скринінг вагітних І  триместр I I  триместр та Селективний біохімічний скринінг
П оказники затрат

тис.грн.

Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів
бюджетні асигнування 398,95 393,41

98,6

Економію у сумі 5,54 тис.грн.не можливо 
використати , так як ціна відповідного 
набору значно вища за цю суму

П оказники продукту
КІЛЬКІСТЬ пацієнтів, ЯКИМ буде Проведено пренатальний скринінг осіб | внутрішній облік 494 494 100

Показники ефективності
Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта тис.грн. | розрахунок 0,81 0,8 98,8

П оказники якості
Виконання обстежень за стандартами дасть можливість попередити ускладнення перебігу 
вагітності

%
Стандарт обстеження 90 90 100

Придбання реактивів та виробів медичного призначення для покращення якості лабораторних
досліджень/забезпечення лабораторної служби обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова необхідними реактивами 
та тест-системами
П оказники затрат

Видатки на придбання реактивів та тест-систем тис.грн бюджетні асигнування 618,9 618,8 100

П оказники продукту

Кількість наборів для проведення діагностики та барвників (наймен.)
набори

розрахунок
500 803

160,6

Забезпечена більша кількість хворих за 
рахунок зменшення середніх витрат на 
придбання одного набору

Реагенти для аналізатора електролітів фл. розрахунок 89 245 275,3

П оказники ефективності
середні витрати на придбання одного набору тис.грн розрахунок 3,02 0,68 22,5
середні витрати на придбання одного флакону реагентів для аналізатора електролітів тис.грн. розрахунок 0,37 0,28 75,7

Показники якості
Покращення лабораторних обстежень за стандартами дасть можливість правильно діагностувати 
захворювання

%
Стандарт обстеження 1,25 1,25 100

Забезпечення клініко-біохімічноїлабораторіїВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до 
біохімічних аналпаторів
П оказники затрат
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видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів ТИС ГРН- розрахунок 991,374 991,4 100
П оказники продукту
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до біохімічних

набіраналізаторів розрахунок 139 139 100
П оказники ефективності

К-ть
проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень досліджень розрахунок 69000 69000 100
П оказники якості

забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів %
розрахунок 40 42 105

Забезпечення клініко-біохімічно'ілабораторіїВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в органЬмі
П оказники затрат
видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі тис.грн. розрахунок 600,00 600 100
П оказники продукту
кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі набори розрахунок 84 84 100
Показники ефективності

проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень К-ть
достіджень розрахунок 7 780 7780 100

Показники якості
забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі % розрахунок 18 18 100

Забезпечення надання педіатричної допом оги хворим  на цукровий діабет жителям Вінницької області
П оказники затрат
Видатки на придбання витратних матріалів та інструментарію для надання подіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет

тис.грн.
розрахунок 200 200 100

Показники продукту
Кількість придбаних витратних матріалів для надання подіатричної допомоги хворим на цукровий 
діабет

К-ть шт.
розрахунок 2 8 5 1 7 31329 109,9

Показники ефективності
Забезпеченість витратними матріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет

К-сть пацієнтів
розрахунок 3 100 3691 119,1

П оказники якості
Забезпеченість витратними матріалами та інструментарієм для надання подіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет

%
розрахунок 100 100 100

Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних дослідженнь хворих на орфанні 
захворювання у  Вінницькій області
П оказники затрат
видатки на придбання лабораторних реактивів -тис.грн. | розрахунок 276,9 276,9 100
П оказники продукту
КІЛЬКІСТЬ придбаних наборів лабораторних реактивів набір | розрахунок 27 27 100
П оказники ефективності
проведення хворим на Орфанні захворювання лабораторних досліджень К-ТЬ досліджень | розрахунок 1960 1960 100
П оказники якості

забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів % розрахунок 97 97 100



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою Виконано
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затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7
Забезпечення хворих на цукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному л ікуванні у Вінницькому обласному 
клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центрі, препаратам и інсуліну

Показники затрат

Видатки на придбання препаратів інсуліну та їх аналогів тис.грн. розрахунок 156,053 156,1 100
Показники продукту

Кількість придбаних препаратів інсуліну Одиниць | розрахунок 350500 389350 111,1
Показники ефективності
Забезпеченість препаратами інсуліну та їх аналогами хворих на цукровий діабет, які знаходяться 
на стаціонарному лікувані

К-сть пацієнтів
розрахунок

3300 3424
103,8

Покахзники якості

Забезпечення препаратами інсуліну пацієнтів, хворих на цукровий діабет, які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ %

розрахунок
23,1 23,1

100
Забезпечення хворих на цукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному л ікуванні у В інницькому обласному
Показники затрат
Видатки на придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів тис.грн. розрахунок 4 4 , 0 4 3 44 99,9
Показники продукту
Кількістьпридбаних таблетованих цукрознижуючих препаратів Упаковок розрахунок 364 384 105,5
Показники ефективності
Забезпеченість таблетованими цукрознижуючими препаратами хворих на цукровий діабет, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ

К-сть пацієнтів 1 4 4 2
розрахунок 1315 91,2

Показники якості
Забезпеченення препаратами десмопресину пацієнтів, хворих на нецукровий діабет, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ

%
розрахунок 23,5 23,5 100

Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у  Вінницькій області
Показники затрат
видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання тис.грн. | розрахунок 527,23 527,2 100
Показники продукту
кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання к-ть шт. | розрахунок 67 67 100
Показники ефективності
забезпеченність пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами К-ть пацієнтів | розрахунок 7 7 100
Показники якості
забезпеченність пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними препаратами | % | розрахунок 0,6 0,6 100

Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню
Показники затрат
обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози 
радіоактивним йодом

тис.грн. бюджетні асигнування 1095 595 54

Додаткові кош-т у вигляді іншої субвенції до 
Лквівс.ькпт пбпяг.нот йюпжяту ппя няляння

обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги 
хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному 
центрі

тис.грн.

Розпорядження голови 
ОДА від 18.04.2018 

року №317 "Про 
внесення змін до 

обласного бюджету на 
2018 рік"

595 595 100
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і 2 3 4 5 6 7

уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози 
радіоактивним йодом

тис.грн.

Розпорядження голови 
ОДА від 18.04.2018 

року №317 "Про 
внесення змін до 

обласного бюджету на 
2018

рік",розпорядження 
голови ОДА від 

06.12.2018 №927 "Про 
внесення змін до 

обласного бюджету на 
2018 рік"

500 0

медичної допомоги хворим Вінницької області, 
які лікуються у Львівському Державному 
онкологічному регіональному лікувально- 
діагностичному центрі були виділені в кінці 
бюджетного року

П оказники продукту

кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом пацієнти
статистична звітність 
закладу Форма №35- 

зпооов
135 115 85

проліковано хворих відповідно до 
перерахованих коштів згідно актів наданих 
послуг.

П оказники ефективності

дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози пацієнти
статистична звітність 
закладу Форма №35- 

здоров
135 115 85

П оказники якості

продовжить безрецедивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на рак щитовидної 
залози

пацієнти
статистична звітність 
закладу Форма №35- 

здоров
135 115 85

Протидія захворюванню на туберкульоз

П ротидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розш иреною  медикаментозною  резистентністю :

Забезпеченняобласних тубзакладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів
П оказники затрат

Забезпечення тубзакладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів тис.грн бюджетні асигнування 200 199,9 100

П оказники продукту

Придбання змінних ламп Шт. розрахунок 1388 1388 100
Показники ефективності

Кількість УФО-опромінювачів,які потребують заміни ламп

Шт..
Журнал обліку 

відпрацювання часу 
баклампами

1000 423 42

Заміна здійснена відповідно з результатами 
повірки увеометром та термінами 
використання ламп. План заміни базувався на 
потребі повірки значної кількості ламп, тому 
очікувались вищі показники непридатності 
ламп за результатами увеометро-радіометрії

П оказники якості

Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів % розрахунок 100 100 100

Придбання респіраторів для медпрацівників обласних тубзакладів
П оказники затрат

Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів тис.грн бюджетні асигнування 100 100 100

П оказники продукту

Кількість респіраторів

од. розрахунок 2500 4213 169

Запропоновані через систему Р п ^ о п о  
нижчі ціни на одиницю продукції дали 
змогу провести придбання респіраторів з 
врахуванням рекомендацій запасу засобів 
захисту органів дихання



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою Виконано
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затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7
П оказники ефективності

Відсоток забезпеченності медпрацівників засобами індивідуального захисту % розрахунок 100 100 100
Показники якості

Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)

випадки розрахунок
2  випадки на 

3 роки
0 0

Випадків професійної захворюваності серед 
працівників ВОСТМО «Фтизіатрія», які 
підлягають захисту органів дихання у зв’язку з 
професійною діяльністю, на ТБ у закладах

О рганізація виявлення та діагностики туберкульозу ш ляхом проведення рентгенологічного обстеження населення Вінницької 
області.

Придбання рентгенівської плівки та витратних матеріали для тубконтингентів для обласних тубзакладів

П оказники затрат
Обсяг коштів на придбання витратних матеріалів для рентгенологічної діагностики в закладах 
ВОСТМО "Фтизіатрія"

тис.грн бюджетні асигнування 133 132,9 100

П оказники продукту

Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень уп. Розрахунок 96 91 95
Закупівля ренгген-плівки проведена з 
врахуванням потреби і залишків плівки.

Показники ефективності

Кількість рентгендосліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО "Фтизіатрія"

од Ст..ф.20 закладу 43 45,4 106

Кількість досліджень на 100 відвіювань 
поліклініки зросло на 5,6%. Показник 
перевищений за рахунок потреби дообстежень з 
використанням лінійних томограм (відмова 
пацієнтів від направлення на СКТ через 
подорожчання послуги; у районних/міських 
ЛПЗ не проводяться томографічні 
дослідження), необхідності виконання 
атипових укладок та бічних знімків.

Кількість рентгендосліджень на 1 стаціонарного хворого

од Ст..ф.20 закладу 1,6 1,5 94

Кількість досліджень на 1 стаціонарного 
хворого в межах планового показника, та 
пов’язано з тим, що обсяг необхідної 
діагностики проводився на поліклінічному 
етапі, а також відсоток деструктивних процесів 
серед нових випадків ТБ не зазнав суттєвого 
збільшення у порівнянні з 2017 роком.

Показники якості

Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів % розрахунок 100 100 100

П роведення туберкулінодіаагностики у населення В інницької області.

Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики з  диференціїшо-діагностичною метою
Показники затрат

Кількість коштів, витрачених на придбання туберкуліну для здійснення диференційної 
діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"

тис.грн бюджетні асигнування 20 19 95
Закупівля проведена з врахуванням 
запропонованих через систему Рго2лгго цін на 
одиницю продукції, що виявились нижчими, 
ніж взяті для розрахунку

П оказники продукту

Кількість упаковок туберкуліну розрахунок 135 135 100
П оказники ефективності

Кількість обстежених

Ст..ф.20,44 420 454 108
Зросла кількість дітей, що поступили в дитячі 
тубсанаторії, та потребували диференційної 
діагностики перед призначенням лікування або 
контролю за результатами завершення курсу 
хіміопрофілактичного лікування.

П оказники якості



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації
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і 2 3 4 5 6 7
Кількість відвідувачів та пацієнтів закладів ВОСТМО "Фтизіатрія", які підлягають обстеженню за 
допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діагностики та контролю ефективності 
профілактичного лікування

% Ст..ф.20,44 95 100 105

Лікування та профілактика туберкульозу
Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)
Показники затрат

Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та терапії супроводу тис.грн бюджетні асигнування 200 200 100

Показники продукту
Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії стаціонарних 
хворих на туберкульоз од. розрахунок 32 32 100

П оказники ефективності

Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії

осіб Ст..ф. 16, Тб07,тб 
07МРТБ 800 958 120

Зросла кількість зареєстрованих випадків ТБ та 
випадків повторного лікування (серед 
чутливого ТБ -  з 26% до 27%, серед МРТБ 
вдвічі -  з 8% до 15,5%). Значна кількість 
хворих із супутньою патологією, яка потребує 
корекції на фоні основного курсу лікування ТБ, 
та побічною дією ПТП

П оказники якості

Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, що потребували

% розрахунок 100 99,8 100

Зросла кількість зареєстрованих випадків ТБ та 
випадків повторного лікування (серед 
чутливого ТБ -  з 26% до 27%, серед МРТБ 
вдвічі -  з 8% до 15,5%). Значна кількість 
хворих із супутньою патологією, яка потребує 
корекції на фоні основного курсу лікування ТБ, 
та побічною дією ПТП

Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та 
позалегеневих форм туберкульозу
П оказники затрат
Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для хірургічного 
лікування хворих на туберкульоз тис.грн бюджетні асигнування 20 20 100

П оказники продукту
Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування хворих на 
туберкульоз од. розрахунок б 5 83 Закупівля проведена згідно потреби та 

залишків засобів з попереднього року

П оказники ефективності
Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою досягнення 
ефективності лікування осіб Ст..ф.20 130 127 98 Прооперовані усі пацієнти, які потребували 

хірургічних втручань
П оказники якості

Відсоток вилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено оперативне втручання

% розрахунок 80 90,5 113

Досягнуто кращого показника за рахунок 
нескладних операцій, незначного відсотку 
прооперованих хворих, у яких супутня 
патологія на фоні ТБ і мультирезистентний 
процес ТБ мали б негативний вплив на 
результат лікування

Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних інфекцій в тубстаціонарі
П оказники затрат | ( |



< у

№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та інших засобів для 
профілактики опортуністичних інфекцій

тас.грн бюджетні асигнування 70,8 10,6 15

Не закуплено котримоксазору для ін’єкцій у 
зв’язку з відсутністю у державному реєстрі 
МОЗ зареєстрованої ціни. Використовувались 
ліки, що були закуплені у 2017 році. У 2018 
році зростання кількості хворих на ко-інфекцію 
не перевищило 5%, що не потребувало більших 
витратна медикамент.

Показники продукту

Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних 
інфекцій

од. розрахунок 6 5 83

В наявності весь необхідний перелік 
(икористовувались засоби, закуплені у II 
півріччі 2017 року), за винятком ін’єкційного 
котримоксазолу для хворих, що поступають у 
важкому стані

П оказники ефективності

Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій осіб Т607 75 93 124 Зростання захворюваності на ко-інфекцію

П оказники якості
Відсоток охоплення лікуванням хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних 
інфекцій % розрахунок 90 83,9 93 Не призначення засобів через проти покази

Придбання вакутайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів тубкзакладів
П оказники затрат

Кількість коштів, витрачених на придбання вакутайнерів тас.грн бюджетні асигнування 3 3 100

П оказники продукту

Кількість вакутайнерів шт. розрахунок 3200 800 25
Закупівля зменшена у зв’язку з наявністю на 
залишку та збільшення вартісті

Показники ефективності

Кількість тестів на ВІЛ-інфікування на 1 стаціонарного хворого у ВОСТМО "Фтизіатрія" досл. Ст..ф.20 1 1 100
П оказники якості

Відсоток охоплення ДКТ стаціонарних хворих ВОСТМО "Фтизіатрія"

% розрахунок, Ст..ф20 98 98,6 101
ДКТ проведене у всіх показних випадках, за 
винятком тих, коли хворі поступали у важкому 
стані та не були доступні проведенню 
консультації.

Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та 
медичних працівників будинків дитини
Показники затрат

медикаментозні засоби тас.грн. звітність установ 50,8 50,8 100
Показники продукту

придбання вакцин тас.грн. звітність установ 50,8 50,8 100
Показники ефективності

проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником чол. звітність установ 250 184 74

через зростання вартості вакцини і 
закупівлі меншої її кількості зменшелась 
кількості осіб, яким була проведена 
вакцинація

Показники якості

зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб чол. звітність установ 250 184
Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню ускладнень 
епідемічної ситуації в закладах

чол. звітність установ 250 184



3. Аналітичний описовий звіт щодо:

3.1 додаткових заходів, не передбачених програмою:
фінансування програми щодо забезпечення онкологічних хворих, проводилось не лише за кошти виділенні по програмі, але й за рахунок централізованих поставок МОЗ України

3.2 стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді:

фінансування заходів програми недостатнє; обсяги фінансових ресурсів, необхідних для виконання заходів програми за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженні рішеннням 4 сесії 7 скликання обласної Ради №  45 від 11.02.2016р. "Про обласну Програму 
"Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян" на 2016-2020 роки" та рішеннням 19 сесії 7 скликання обласної Ради №  355 від 19.05.2017р." Про внесення змін та доповнень до обласної програми "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян" 
становлять 356412,3 тис.грн. Уточнений обсяг коштів на реалізацію заходів програми, який передбачений рішенням про обласний бюджет на 2018 рік становить лише 88976,8тис.грн. (25% від потреби).

3.3 результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді:

Фактичні значення індикаторів(показників) оцінки результативності реалізації плану заходів відповідають затвердженим індикаторам (показникам)

3.4 проблемних питань, зовніш ніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх  виріш ення):

Частина препаратів, що внесені до протоколів лікування і не можуть бути замінені, не включенні до Національного переліку, що унеможливлює їх закупівлю закладами охорони здоров'я. Крім того, проблемним питанням є, відсутність реєстрації певних препаратів М О З, при наявності їх  в 
протоколах лікування та  наказах МОЗ, що призводить до неможливості закупівлі даних препаратів в рамках програми.

Найголовніше проблемне питання - недостатнє фінансове забезпечення.

3.5 висновки та пропозиції щодо:

3.5.1. впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону:
за показниками ефективності т а  якості реалізація заходів програми впливає на зниження рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності, забезпечення активного життя т а  нормального подальшого розвитку 

дітей і дорослих жителів Вінницької об ласті; вплив реалізації заходів програми на динаміку основних показників можливо проаналізувати лиш е по річним показникам; 
остаточну оцінку реалізації програми можливо буде провести лише по її закінченню.

3.5.2.доцільності продовження виконання програми:
продовження виконання плану заходів по програмі необхідне для зниження рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності та  збільшення продовжуваності життя хворих, забезпечення активного ж иття т а  нормального подальшого розвитку д ітей  і дорослих ж ителів 
Вінницької області; при продовженні програми за  напрямком - забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням т а  супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення 
лікарських засобів у онкогематологічних хворих - збільшиться рівень поліпшення якості надання спеціалізованої онкологічної допомоги, зменшиться летальність та  інвалідизація хворих з онкогематологічною патологією, підвищиться виживання хворих на онкогематологічну патологію; 
реалізація заходів, направлених на профілактику т а  боротьбу зі СНЩ ом позитивно вплине на динаміку зниження рівня розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення Вінницької області, своєчасне виявлення нових випадків інфікування забезпечить мож ливість на ранніх стадіях 
розпочати лікування хворих і попередити подальше розповсюдження інфекції.

3.5.3. Уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання:
уточнення показників результативності, обсягів та джерел фінансування - п.2



Д одаток 3 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7  скликання 
в ід  28  вересня 2017 року № 469

Фінансування обласних програм за 2018 рік

М з/п П ок азн ик
О бсяг кош тів, передбачений на 

ф ін ан суван н я  заходу згідно програми

О бсяг кош тів, передбачений н а  ф ін ан суван н я  
заходів у  в ідповідном у дж ерелі на  2018 р ік  з 

урахуван ням  зм ін
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К редиторська заборгованість у 
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1
О б л а с н а  п р о г р а м а  " М а й б у т н є  В ін н и ч ч и н і!  в 

збереж ен і з д о р о в 'я  г р о м а д я н "  н а  2 0 1 6 -2020  р о к и , 
р іш ен н я  4  с е с ії  7  с к л и к а н н я  Jfs45 в ід  11.02.2017 858,98 229916,64 159990,01 34,03 321,9 89571,75 8424 0 321,9 87365,133 6758,4 0 321,9 87365,133 6758,4 0 0 0 0 0 0 2206,617 1665,6 0

Впровадження заходів іцодо удосконалення надання 
допомога хворим з церсброваскулярною патологією, 
шляхом запровадження процедури тромболізу в 
терапевтичному вікні ішемічного інсульту

2342,689 2000 2000 2000 0 0 0 0

Забезпечення дороговартісними виробами медичного 
призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному 
лікуванні в нейрохірургічному відділенні комунального 
закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 
акадО.І.Ю щ енка"

500 500 500 500 0 0 0 0

Придбання лікувальних сироваток 200 0 0 0 0
Оновлеїшя регіонального резерву лікарських засобів, 
виробів медичного призначення та  медичного обладнання 
на випадок виникнення надзвичайних ситуацій 4092,4 200 194,1 194,1 0 5,9 0 0

Забезпечення вильотів з залученням санітарної авіації 1700 0 0 0 0
Послуга по забезпеченню функціонування системи GPS 
моніторингу за бригадами швидкої медичної допомоги 975,9 0 0 0 0

Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну 
патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією  згідно 
клінічних протоколів .Забезпечення виробами медичного 
призначення для впровадження сучасних методів введення 
лікарських засобів у  онкогематологічних хворих.

26730,134 291,24 2368,72 2368,597 2368,597 0 0,123 0 0

економія коштів від проведеної 
процедури закупівлі

Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження 
на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологогічною 
паталогіао

350 130,83 130,652 130.652 0 0,178 0 0 економія коштів від проведеної 
процедури закупівлі

Забезпечення препаратами замісної терапії дітей із 
вродженими імунодефіцитами. 68,31 60 59,738 59.738 0 0,262 0 0 економія коштів від проведеної 

процедури закупівлі

Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з 
муков ісцидозом т а  сучасним діагностичним обладнанням 
дня виявлення захворювань дихальної системи.

301 1811,65 135,8 135,8 135,8 0 0 0 0

Забезпечення виконання заходів з інфекційного коїггролю в 
закладах охорони здоров’я усіх форм власності (приДЗання 
деззасобів та  виробів медичного призначення)

3340,2 357,705 357,705 357,705

0 0 0 0

адаптовані молочні суміші для дітей перш ої« року життя, 
вроджених ВШ -інфікованими матерями 779,4 330,565 330,421 330,421

0 0,144 0 0 економія коштів від проведеної 
процедури закупівлі

Забезпечення вільного доступу до безоплатного 
консультування та  тестування на ВІЛ- інфекцію для 
населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ, із застосупаїшям методу ІФА 698,856 • 292,88 292,88 292,88

0 0 0 0

Проведення досліджень на вірусні гепатити В та  С у ВІЛ- 
інфікованих 105,35 102,56 102,56 102,56 0 0 0 0

Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВШ -інфекції 
та моніторинг ефективності APT 293,86 280,14 280,14 280,14

0 0 0 0

Забезпечення дослідження зразків крові призовників, 
військовослужбовців т а  студентів військових навчальних 
закладів методом імунохемілюмі несцентного аналізу 
ТХЛА) на гепатити В  та С 2020 229,81 229,81 229,81

0 0 0 0

Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики 
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань 
'туберкульозу, інфек-ційдцо передаються статевим шляхом, 
вірусних гепатитів), ускладнень BUI-інфскції та хвороб, 
зумовлених ВІЛ , у ВШ -інфікованих осіб -  стаціонарних 
хворих. 711,07 462,2 462,2 462,2

0 0 0 0

Забезпечення специфічного противірусного лікування 
пацієнтів з хронічними гепатитами В та  С , що мають 
виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі 
Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця 12573 436,36 436,36 436,36

0 0 0 0

Забезпечення амбулаторних хворих на ВШ -інфекцік/СНЩ , 
споживачів ін ’єкційних наркотиків препаратів замісної 
підгримувальної терапії 28,55 28,4 28,4 28,4

0 0 0 0

Забезпечення витратними матеріалами для діагностики 
опургуністичних інфекцій, супутніх захворювань та 
ускладнень у хворих на  ВІЛ-інфскцію 258 187,18 187,18 187,18

0 0 0 0
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Інформування населення ш ляхом трансляції (демонстрації 
фільму про профілактику ВІЛ-інфекції/С НЩу

50 20 20 20
0

П ри дан ия  фактору коагуляції крові для хворих на 
гемофілію 661,25 301,05 301,05 301,05

0 0 0 0

Придбання сндопротезів великих суглобів 17664,633 2100 2071,4 2071,4
0 28,6 0 0

Економія у сумі 28,6 тне. виникла 
після проведених торгів-Процедура не 
огогошеиа повторно через брак часу

Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на 
хронічну ішркову недостатність методом гемодіалізу 81430,97 53802,45 53577,15 53577,15

0 225,3 0 0
Була підписана додаткова угода на 
зменшення вартості через різницю 
курсу валют

Придбання медикаментів супроводу хворим іш гемодіалізі 14552,533 759 759 759
0 0 0 0

П ри дб ати  медикаментів супроводу хворим па гемодіалізі, 
жителям М.ВІ1ШИЦІ 736,8 736,8 736,8 736,8

0 0 0 0

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі 
мешканцям Ямпільського району 45 45 45 45

0 0 0 0

Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на 
хронічну ішркову недостатність методом перитонеального 
діалізу 33548,439 8423,55 7886,28 7886,28

0 537,27 0 0

537.2S-nic.ipH. запишок.Фіріга відмовилась 

підписана в кінці грудня)

Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими 
органами 3480 2994,1 2208,22 2208,22

0 785,88 0 0
785,88 тне.гри. закупівля не 
відбулась повторно через брак

Придбання препаратів невідкладної допомога у разі 
кровотечі роділь та  породіль в  акушерському стаціонарі 
обласної лікарні 333,575 234,96 210,14 210,14

0 24,82 0 0

24,82 тис.грн. була підписана 
додаткова угода на зменшення 
.Повторно закупівля не

Придбання лікарських засобів для лікування дихальних 
розладів у  новонароджених 277,725 265,04 263,54 263,54 0 1,5 0 0

економія коштів від проведеної 
процедури закупівлі

Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом 36,4 31,6 31,57 31,57 0 0,03 0 0
економія коштів від проведеної 
процедури закупівлі

Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення 
операцій з приводу катаракти 555,5 250 229,68 229,68

0 20,32 0 0

Була підписана додаткова угодя кз

відмовився від постачання тогару.З» 
браком часу нова іроцсдура закупівлі не 
була цгаведсна

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на 
фенілкетонурію 1931,511 1700 1699,73 1699,73

0 0,27 0 0
економія коштів від проведено? 
процедури закупівлі

Придбання кардіовиробів 7001,3 2099 2091,19 2091,19 0 7,81 0 0
економія коштів від проведеної 
процедури закупівлі

Придбання препаратів для онкогематологічних хворих 3500 2000 1998,83 1998,83 0 1,17 0 0
економія коштів від проведеної 
процедури закупівлі

Придбання витратних матеріалів та  наборів реактивів для 
проведення масового скринінгу вагітних 5439,442 398,95 393,41 393,41

0 5,54 0 0

економія у  сумі 5,54’шс.грн. не 
можливо використати, так як ціна 
відповідного набору значно виша за 
суму економії

Придбання реактивів та  виробів медичного призначення для 
покращення якості лабораторних досліджень 1371,3 618,9 618,8 618,8

0 0,1 0 0 економія коштів від проведеної 
процедури закупівлі

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глюкози у крові хворим 
на цукровий діабет т а  пацієнтам із групи ризику розвитку 
цукрового діабету медичними закладами первинного та 
вторинного рівнів Вінницької області

11 057,7 4 280,6 3 860,6 0 0 420 0

П ри дбанн я в и тратн и х  м атеріал ів  д о  б іохім ічних 
анал ізаторів  д л я  в и зн ачен н я  р івн я гл ікован ого  
гем оглобіну х в о р и м  на цукрови й  д іаб ет  м еди чн и м и  
закладам и в тори н н ого  р ів н я  В інн и ц ької області.

10 369,8 416,6 30,9 3 860,6 0 0 385,7 0

П ридбання в и тратн и х  м атеріал ів  д о  б іохім ічних 
аначізаторів  д л я  визн ачен н я р івн я м ікроальбум інурії 
хворим  на ц у к р о в ій  д іа б е т  ж ителям  В інн и ц ької 
області.

450,5 49,3 35,5 30,9 0 0 13,8 0

П ри дбанн я засоб ів  сам оконтролю  хворим  на ц укровий 
д іаб ет ж ителям  В ін н и ц ьк о ї області

14 343,9 568,3 243,9 3S.5 0 0 324,4 0

Забезп ечен н я кл ін іко -б іох ім ічн о ї л абораторії 
В інницького об л асн ого  кл ін ічн ого  
високоспеціал ізованого  енд окри н ологіч н ого  центру 
лабораторним и п реп аратам и  та  ви тратними 
м атеріалами д о  б іох ім ічн и х анал ізаторів  та  наборам и 
д л я  визначення р ів н я  горм он ів  в  оган ізм і

6 573,4 1 591,374 1 591,374 1 591,374 243,9 0 0 0 0
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З абезп ечен н я  хв ори х  на цукровий т а  н ецукровий д іаб ет 
п репаратам и інсуліну т а  д есм оп реси н у при  в и пи сц і зі 
стац іонару або  п р и  ам булаторном у при йом і у 
В інницьком у обласном у клін ічном у 
в исокоспеціалізованом у ен доіф и н ологічн ом у ц ен тр і в 
р азі п ерш ого  п ри зн ачен н я  а б о  п еревед ен н я  з  од н ого  
виду препарату  п а  інш ий

859,0 321,9 321,9 321,9 0 0 0 0

П ридбання ви тратн и х  м атеріалів  д л я  інсулінових помп 
хворим на цукрови й  д іаб ет  д ітя м  В ін н и ц ьк о ї області.

3 362,7 1 308,8 868,1 0 0 440,7 0

П ридбання п р еп аратів  інсуліну т а  їх  аналогів  для 
хворих на  ц укровий  д іаб ет , я к і знаход яться  на 
стац іонарном у лікуван н і у В інницьком у обласном у 
клінічном у високоспеціалізованом у 
ендокринологічном у центрі

569,3 156,053 156,053 156,053 868,1 0 0 0 0

П ри дб анн я  таб л етован их  ц укрозниж уїочих препаратів  
д л я  лікуван н я хв о р и х  на  цукровий д іаб е т , які 
знаходяться на  стац іонарном у лікуванні у  В інницьком у 
обласном у кл ін ічн ом у високоспеціалізованом у 
ендокри н ологічн ом у центрі

187,5 44,043 44,043 44,043 0 0 0 0

Забезп ечен н я н ад анн я  п од іатри чн ої д оп ом оги  хвори м  
на цукровий д іа б е т  ж ителям  В інн и ц ької області

569,6 26,1 200,0 12,5 200,0 9,8 200,0 0 0 2,7 0

П ридбання лаб ораторн и х  реактивів  д л я  п ровед ен н я  
клінік о -д іагн ости чн и х досліджеіП) хв ори х на  орф ан н і 
захворю вання п о  В інн и ц ькій  області

276,9 276,9 276,9 276,9 9,8 0 0 0 0

П ри дб анн я  л ік арсь ки х  преп аратів  д л я  хвори х на 
орф ан н і захворю ван н я  п о  В інн и ц ькій  області

182,0 118 276,4 527,230 1 787,900 527,230 1 709,600 527Д30 0 0 78,3 0

Забезпечити  розробк у  та  проведення ін ф орм ац ій н о ї 
кам панії з  м етою  висвітлення м етод ів  п роф ілакти ки  та  
лікування цукрового  діабету і й ого  усклад нен ь, т а  інш их 
ендокринних захворю ван ь

291,75

1 709,600 0 0 0 0

П роведення щ ороку  на  обласном у р івн і В сесв ітн ього  
дня д іабету (  14 ли стоп ада) 34,03

0 0 0 0

П ідвищ ення як ост і навчання хвори х на ц укровий д іаб ет  
у "Ш колі цукрового  д іабету" В інн и ц ького  об ласного  
клін ічного ви сокоспеціалізованого енд окри н ологіч н ого  
центру

4Д 0 0 0 0

Удосконалення надання онкологічної допомога дорослому 
населенню

1095,0 1095,0 595 595 0 500 0 0

Додаткові кошти у вигляді іншої 
субвенції до Львівського обласного 
бюджету, для надання медичної 
допомоги хворим Вінницької 
області, які лікуються у 
Львівському Державному 
онкологічному регіональному 
лікувально-діагностичному центрі 
були виділені в кінці бюджетного 
року

Протидія захворюванню на туберкульоз, придбання 
медикаментів т а  виробів медичного призначення 746,8

746,8 685,4 685,4 0 61,4 0 0

Не використано асигнувань у зв’язку з 
відсутністю у державному реєстрі 
МОЗ зареєстрованої ціни та закупівля 
проведена з врахуванням

Рїо&хїо  цін на одиницю продукції, що 
виявились нижчими, ніж взяті для

Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики 
грипу та  інших інфекційних захворюваш. серед дітей та  
медичних працівників будинків дитини

50,8 50,8 50,8 50,8 0 0 0 0



обласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 року №469

Додаток №5 до Порядку формування , 
фінансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2019 рік

Департамент охорони здоров'я ОДА__________________
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент охорони здоров'я ОДА__________________
найменування відповідального виконавця програми

__________________Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збережені здоров'я громадян" на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 4 сесії 7 скликання №45 від 11.02.2016 зі змінами
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. В иконання заходів і завдань Програми

№ Заплановані заходи Ф актично проведені заходи

Назва, зм іст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зм іст заходу/напрям діяльності Д осягнуті результати

1

Впровадження заходів щодо удосконалення надання 
допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, 
шляхом запровадження процедури тромболізису в 
терапевтичному вікні ішемічного інсульту, в межах 
виділених обсягів коштів загального та спеціального 
фондів закладів охорони здоров’я.

К іл ь к іс т ь  хворих з порушенням мозкового 
кровообігу яким буде надана невідкладна 
допомога -910

Впровадження заходів щодо удосконалення 
надання допомоги хворим з цереброваскулярною 
патологією, шляхом запровадження процедури 
тромболізису в терапевтичному вікні ішемічного 
інсульту, в межах виділених обсягів коштів 
загального та спеціального фондів закладів 
охорони здоров’я.

Кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу яким надана невідкладна допомога 
-1111

2

Забезпечення дороговартісними виробами медичного 
призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному 
лікуванні в нейрохірургічному відділенні косунального 
закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О. І. Ющенка"

Кількість хворих, яким буде проведено ургентне 
нейрохірургічне втручання - 5

Забезпечення дороговартісними виробами 
медичного призначення пацієнтів, що 
знаходяться на стаціонарному лікуванні в 
нейрохірургічному відділенні косунального 
закладу "Вінницька обласна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка"

Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання - 10

3 Придбання лікувальних сироваток Забезпечення протиепідемічних заходів

4

Оновлення регіонального резерву лікарських засобів, 
виробів медичного призначення та медичного обладнання 
на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Наявність постійного запасу ліків та виробів 
медичного призначення на випадок 
надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою 
номенклатурою -  100% щорічно.

Оновлення регіонального резерву лікарських 
засобів, виробів медичного призначення та 
медичного обладнання на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій

Наявність постійного запасу ліків та виробів медичного призначення на випадок 
надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою -  100% щорічно.

5

Забезпечення вильотів з залученням санітарної авіації Покращення стану надання екстреної та 
невідкладної медичної допомоги у 
важкодоступних населених пунктах шляхом 
удосконалення роботи санітарної авіації

6
Послуги з надання каналу зв’язку (інформаційно — 
телекомунікаційна складова системи управління 
оперативно-диспетчерської служби «103»)

Покращення системи, призначеної для 
централізованого приймання та опрацювання 
екстрених викликів
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>
7

Послуги по забезпеченню функціонування системи ОРБ 
моніторингу за бригадами швидкої медичної допомоги

Покращення своєчасності та якості надання 
екстреної медичної допомоги, підвищення 
ефективності використання ресурсу бригад

8
Ліцензійна підтримка системи Забезпечення ефективної діяльності служби 

екстреної медичної допомоги при ліквідації
9 Сервісне обслуговування обладнання Покращення матеріально -  технічного

10
Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну 
патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно 
клінічних протоколів.

Зменшення летальності хворих з 
онкогематлогічною патологією, 
на 1,2 %, рівень виживання протягом року - 55 
%, рівень виживання протягом 5 років - 62%

Забезпечення дітей, хворих на 
онкогематологічну патологію, лікуванням та 
супроводжуючою терапією згідно клінічних 
протоколів.

показник після операційної діяльності за 2019 р. склав 0 % при плановому 1,2

11
Забезпечення виробами медичного призначення для 
впровадження сучасних методів введення лікарських 
засобів у онкогематологічних хворих.

Забезпечення тривалих доступів до венозного 
русла у 100% потребуючих пацієнтів. 
Покращення застосування хіміотерапії.

Забезпечення виробами медичного призначення 
для впровадження сучасних методів введення 
лікарських засобів у онкогематологічних хворих.

12
Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження 
на гепатит В і С хворих дітей з онкогематологогічною 
патологією.

Вчасне виявлення гепатитів В і С у 
імуносупресивних хворих за рахунок охоплення 
100% пацієнтів.

Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР 
обстеження на гепатит В і С хворих дітей з 
онкогематологогічною патологією.

відсутність первиного захворювання на гепатит В та С в повній мірі

13
Забезпечення парентерального годування новонароджених 
з екстремально малою та дуже малою масою тіла

Збільшення відсотку виживання 
глибоконедоношених дітей з екстремально 
малою масою тіла (500-999 грам) на 50% в 
умовах обласної дитячої клінічної лікарні.

14
Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з 
муковісцидозом

Збільшення середньої тривалості та покращення 
якості життя хворих з муковісцидозом.

Забезпечення базовими лікарськими засобами 
дітей з муковісцидозом

Збільшення середньої тривалості та покращення якості життя хворих з муковісцидозом.

15
Забезпечення діагностики ювенільного ревматоїдного 
артриту у дітей.

Стійка кпініко-лабораторна ремісія.
Забезпечення діагностики ювенільного 
ревматоїдного артриту у дітей.

Стійка клініко-лабораторна ремісія.

16

Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю 
в закладах охорони здоров’я усіх форм власності.

Виконання заходів інфекційного контролю 
шляхом забезпечення засобами захисту від 
інфікування на ВІЛ/СШД та інших соціально -  
небезпечних хвороб 48 осіб

Підвищено рівень безпеки послуг 3 
профілактики, діагностики та лікування ВІЛ- 
інфекції та інших соціально -  небезпечних 
хвороб

Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від 
інфікування на ВІЛ/СШД та інших соціально -  небезпечних хвороб 48 осіб

17
Адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, 
народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року 
забезпечених адаптованими молочними 
сумі шам и-5 0 дітей

Адаптовані молочні суміші для дітей першого 
року життя, народжених ВІЛ-інфікованими 
матерями. Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними 

сумішами- 39 дітей на 11,5 місяців

18

Забезпечення вільного доступу до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для 
населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких 
тестів на базі Центру СНІДу.

Проведення тестування населення, насамперед 
груп ризику на ВІЛ-інфекцію -8640досліджень Забезпечено вільний доступ до безоплатного 

консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію 
для населення, передусім для груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням 
методів ІФА та швидких тестів на базі Центру 
СШДу.

Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію - 10560 
досліджень

19

Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В та С, 
інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для 
представників груп підвищеного ризику щодо інфікування 
ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на вірусні 
гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на базі комунального 
закладу «Вінницький обласний Центр профілактики та 
боротьби зі СШДом».

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у ВІЛ/СШД хворих - 4500 осіб Профілактика захворюваності на вірусні 

гепатити В та С, інфекції, що передаються 
статевим шляхом (ІПСШ), для представників 
груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 
та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на 
вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на 
базі комунального закладу «Вінницький 
обласний Центр профілактики та боротьби зі 
СШДом».

Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СШ Д хворих - 
4224 осіб
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20
Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ- 
інфекції та моніторинг ефективності APT

Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ- 
інфекції та моніторингу ефективності APT -8175 
досліджень

Забезпечення лабораторного супроводу перебіг 
ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності APT Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності 

APT -14000 досліджень

21

Діагностика опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у  хворих на BIJI-інфекцію Охоплення послугами діагностики 

опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань 
та ускладнень у хворих на BIJI-інфекцію - 7614 
досліджень

Забезпечення діагностики опортуністичних 
інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у 
хворих на ВІЛ-інфекцію

Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та 
ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію- 47522 досліджень

22

Забезпечення амбулаторних хворих на BIJI- 
інфекцію/СНІД, споживачів ін’єкційних наркотиків, 
препаратами замісної підтримувальної терапії (дод. 2 до 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 
року№  1303).

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, 
переведених на замісну підтримувальну терапію- 
1 пацієнт

Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ- 
інфекцію/СШ Д, споживачів ін’єкційних 
наркотиків, препаратами замісної 
підтримувальної терапії (дод. 2 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 
року №  1303).

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, переведених на замісну підтримувальну 
терап ію -1 пацієнт

23

Забезпечення дослідження зразків крові призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних 
закладів методом імунохемілюмінесцентного 
анапізу(ІХЛА) на гепатити В та С

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових 
навчальних закладів -1150 досліджень та 
проведення 2300 досліджень

Проведення дослідження зразків крові 
призовників, військовослужбовців та студентів 
військових навчальних закладів методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на 
гепатити В та С

Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С  у  призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів - ІЗООосібта 
проведення 2600 досліджень

24

Забезпечення лікування та меди каментозної профі лактики 
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань 
(туберкульозу, інфек-цій,що передаються статевим 
шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціо нарних 
хворих охоплених лікуванням від вірусних 
гепатитів В та  С -13 пацієнтів

Проведення лікування та меди каментозної 
профі лактики опортуністичних інфекцій, 
супутніх захворювань (туберкульозу, інфек
цій,що передаються статевим шляхом, вірусних 
гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфікованих та 
представників ключових груп населення щодо 
інфікування ВІЛ

Охоплено 20 ВІЛ-інфікованих осіб та представників ключових груп населення 
лікуванням від вірусних гепатитів В та С

25

Забезпечення специфічного противірусного лікування 
пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають 
виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі 
Гепатологічного Центру MKJ1 №1 м.Вінниця

Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на 
гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру 
МКЛ № 1т м.Вінниця-19 пацієнтів

Проведення специфічного противірусного 
лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В 
та С, що мають виражений ступінь 
фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного 
Центру М КЛ №1 м.Вінниця

Охоплено лікуванням 53 пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі Гепатологічного 
Центру МКЛ № 1т м.Вінниця

26
Придбання фактору коагуляції крові для хворих на 
гемофілію

попередження смертності хворих з дефіцитом 
фактору коагуляції від кровотеч (від загальної 
кількості хворих, що потребують лікування) у ЗО 
% хворих

Придбання фактору коагуляції крові для хворих 
на гемофілію

попередження смертності хворих з дефіцитом фактору коагуляції від кровотеч (від 
загальної кількості хворих, що потребують лікування) у ЗО %  хворих

27

Придбання ендопротезів великих суглобів

відновлення працездатності у 68 хворих за 
рахунок імплантації кульшових та  колінних 
суглобіву у 90% хворих Придбання ендопротезів великих суглобів

відновлення працездатності у  68 хворого за рахунок імплантації кульшових та колінних 

суглобіву у 90% хворих

28 Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на 
хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих 
більше одного року (від кількості хворих, що 
будуть забезпечені лікуванням) у 85% хворих

Придбання витратних матеріалів для лікування 
хворих на хронічну ниркову недостатність 
методом гемодіалізу

Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (в ід  кількості хворих, 
що будуть забезпечені лікуванням) у 85% хворих

29 Забепечення хворих з хронічною нирковою недостатністю 
медикаментами супроводу

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 
100 % хворих

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 100 % хворих

ЗО
Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі 
кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі 
обласної лікарні

забезпечення зупинки кровотечі та подальшого 
життя пацієнтам у 100 % хворих

Придбання препаратів невідкладної допомоги у 
разі кровотечі роділь та породіль в 
акушерському стаціонарі обласної лікарні забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам у 100 % хворих

31
Придбання лікарських засобів для лікування дихальних 
розладів у новонароджених Забезпечення подальшого життя малюків, в яких 

виникнуть вказані стани у 85 %  хворих

Придбання лікарських засобів для лікування 
дихальних розладів у новонароджених

Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани у 85 % хворих
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32

Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом
Забезпечується протезування хворих з 
анофтальмом у 100 % хворих

Придбання очних протезів для хворих з 
анофтальмом у 2019 році закупівлі не було

33 Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення 
операцій з приводу катаракти

забезпечення малоінвазивної сучасної техніки 
операцій, покращення рівня життя у 100 % 
хворих

Придбання наборів розхідних матеріалів для 
проведення операцій з приводу катаракти

забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня ж иття у 100 % 
хворих

34

Забезпечення активного життя та подальшого 
нормального розвитку дітей, із загальної 
кількості дітей, що потребують лікувального 
харчування у72,0 %  хворих

Забезпечення активного життя та  подальшого нормального розвитку дітей, із загальної 
кількості дітей, що потребують лікувального харчування у 72,0% хворих

35 Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на 
фені лкетонурі ю

Забезпечення відсутності клінічних проявів 
хвороби у дітей, що отримують харчування у 
67,7% хворих

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей 
хворих на фенілкетонурію

Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування у 
67,7% хворих

36

Придбання кардіовиробів 1.Зменшення травматичності та збільшення 
дистанції ходьби, зменшення больового 
синдрому за рахунок встановлення катетерів для 
проведення ротаційної тромбоемболії та 
ендартектомії у 100%

Придбання кардіовиробів

Зменшення травматичності та збільшення дистанції ходьби, зменшення больового 
синдрому за рахунок встановлення катетерів для проведення ротаційної тромбоемболії 
та ендартектомії у 100%

2. Попередженні передчасної смерті від серцево- 
судинних хвороб: с-м Моргані-Едамса-Стокса. У 
63%
3. Зменшення серцевої недостатності, кількості 
інсультів, гострої коронарної недостатності за 
рахунок встановлення 
електрокардіостимуляторів у 90%

3. Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної 
недостатності за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів у 90%

4. Зменешення кількості летальних випадків за 
рахунок встановлення клапанів серця та 
оксигенаторів хворим у 30%

4. Зменешення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця та 
оксигенаторів хворим у 30%

5. попередження розвитку тромбоемболії у 
хворих з тромбоемболією легеневої артерії у 
100%

5. попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої артерії у 
100%

6. попередження розвитку важких форм 
хронічної венозної недостатності нижніх 
кінцівок з тромбоемболією легеневої артерії у 
70%

6.попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх 
кінцівок з тромбоемболією легеневої артерії у 70 %

7. збільшення дистанцій ходьби, змешення 
больовго синдрому у хворих з патологією 
захворювання періферичних артерій у 72,2%

7. збільшення дистанцій ходьби, змешення больовго синдрому у хворих з патологією 
захворювання періферичних артерій у 72,2%

8. зменшення кількості ампутацій кінцівоку 
хворих на еторосклероз судин нижніх кінцівок у 
27,7%

8. зменшення кількості ампутацій кінцівоку хворих на еторосклероз судин нижніх 
кінцівок у 27,7%

9.Збільшення дистанції ходьби та зменшення 
больового синдрому за рахунок встановлення 
судинних протезів у 85%

9.Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок 
встановлення судинних протезів у  85%

37
Придбання реактивів та виробів медичного призначення 
для покращення якості лабораторних досліджень

Покращенння лабораторних обстежень за 
стандартами, що дасть правильно діагностувати 
захворювання у 1,2% хворих

Придбання реактивів та виробів медичного 
призначення для покращення якості 
лабораторних досліджень

Покращенння лабораторних обстежень за стандартами, що дасть правильно 
діагностувати захворювання у  1,2% хворих

38
Мвсовий скринінг вагітних І триместр П триместр та 
Селективний біохімічний скринінг

виконання обстежень дасть можливість 
попередити ускладненння перебігу вагітності у 
90 %пацієнтів

Мвсовий скринінг вагітних І триместр П 
триместр та Селективний біохімічний скринінг виконання обстежень дасть можливість попередити ускладненння перебігу вагітності у 

90 %пацієнтів
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39
Придбання препаратів для онкогематологічних хворих

попередження смертності в онкогематологічних 
хворих у 6% хворих

Придбання препаратів для онкогематологічних 
хворих

попередження смертності в онкогематологічних хворих у 7,84 % хворих ( збільш ення 
відсотка ефективності за рахунок збільшення кількості хворих, що потребували 
лікування. Збільшення на 6 осіб)

40

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глюкози у крові хворим 
на цукровий діабет та пацієнтам із групи ризику розвитку 
цукрового діабету медичними закладами первинного та 
вторинного рівнів Вінницької області. Охоплення диспансерним наглядом пацієнтів із

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глюкози у 
крові хворим на цукровий діабет та пацієнтам із 
групи ризику розвитку цукрового діабету 
медичними закладами первинного та вторинного 
рівнів Вінницької області. Диспансерним наглядом охоплено пацієнтів із ЦД 1,2 типів, в тому числі д ітей — 100%-во

41

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глікованого гемоглобіну 
хворим на цукровий діабет медичними закладами 
вторинного рівня Вінницької області.

ЦД 1,2 типів, в тому числі дітей -  100%-во Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глікованого 
гемоглобіну хворим на цукровий діабет 
медичними закладами вторинного рівня 
Вінницької області.

42

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня мікроальбумінурії 
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області.

Покращення виявлення цукрового діабету 
(кількість випадків на 10 тис. дорослого нас.) - 
37,0

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня 
мікроальбумінурії хворим на цукровий діабет 
жителям Ві нни цької області.

Показник виявлення цукрового діабету склав 30.7 на 10 тис. дорослого населення

43

Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру лабораторними препаратами та 
витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень для ранньої діагностики патології 
ендокринних залоз

Придбання лабораторних препаратів та 
витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів 
для забезпечення клініко-біохімічної лабораторії 
Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного 
центру

Проведення безкоштовних клініко-біохімічних аналізів для хворих на ендокринні 
патології

44

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 
препаратами інсуліну та десмопресину при виписці зі 
стаціонару або при амбулаторному прийомі у Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціалізованому 
ендокринологічному центрі в разі першого призначення 
або переведення з одного виду препарату на інший

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
даної категорії хворих

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий 
діабет препаратами інсуліну та десмопресину 
при виписці зі стаціонару або при 
амбулаторному прийомі у Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціалізованому 
ендокринологічному центрі в разі першого 
призначення або переведення з одного виду 
препарату на інший

100 % забезпечення лікарськими препаратами даної категорії хворих

45
Придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів для 
лікування хворих на цукровий діабет жителів Вінницької 
області.

100 % забезпечення лікарськими препаратами
Придбання таблетованих цукрознижуючих 
препаратів для лікування хворих на цукровий 
діабет жителів Вінницької області.

Потреба хворих у цукрознижуючих препаратах забезпечена в основному за рахунок 
урядової програми "Доступні ліки", а також за кошти, виділені з місцевого бюджету.

46
Придбання витратних матеріалів для інсулінових помп 
хворим на цукровий діабет дітям Вінницької області.

100 % забезпечення витратними матеріалами
Придбання витратних матеріалів для інсулінових 
помп хворим на цукровий діабет дітям 
Вінницької області.

Кошти виділив лише у м.Вінниця
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47

Придбання препаратів інсуліну та їх аналогів для хворих на 
цукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному 
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному центрі

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
хворих на цукровий діабет, які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні

Забезпечення препаратами інсуліну та їх 
аналогами хворих на цукровий діабет, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у 
Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі

Хворі забезпечуються за рахунок залишків минулих років та благодійної допомоги

48

Придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів для 
лікування хворих на цукровий діабет, які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному 
клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі

Забезпечення таблетованими цукрознижуючими 
препаратами для лікування хворих на цукровий 
діабет, які знаходяться на стаціонарному 
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі

Хворі забезпечуються за рахунок залишків минулих років та благодійної допомоги

49

Покращення якості надання стаціонарної допомоги 
пацієнтам з ендокринною паталогією у відділенні 
анастезіологіїта хірургії Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного центру

Покращення якості надання стаціонарної 
допомоги пацієнтам у відділенні анастезіології з 
ліжками для інтенсивної терапії Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру

Надається

50
Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на 

цукровий діабет жителям Вінницької області

Зменшення кількості випадків гангрен 
зумовлених цукровим діабетом (% хворих із 
діабетичною гангреною серед загальної 
кількості хворих із ІДД) - 0,25

Забезпечення надання подіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької 
області

Кількість випадків гангрен, зумовлених цукровим діабетом 102 та становить 0.2 % серед 
усіх хворих на цукровий діабет в області

51
Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко- 
діагностичних досліджень хворих на орфанні 
захворювання по Вінницькій області

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень пацієнтам із орфанними 
захворюваннями з метою уточнення діагнозу на 
100%

Придбання лабораторних реактивів для 
проведення клініко-діагностичних досліджень 
хворих на орфанні захворювання по Вінницькій 
області

Забезпечення проведення лабораторних досліджень пацієнтам із орфанними 
захворюваннями з метою уточнення діагнозу на 100%

52

Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні 
захворювання по Вінницькій області, та які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному 
клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі

Забезпечення лікарськими препаратами хворих 
на орфанні захворювання на 100%

Придбання лікарських препаратів для хворих на 
орфанні захворювання

Забезпечуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а хворі які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому 
ендокринологічному центрі забезпечуються лікарськми препаратами

III. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет та інших ендокринних захворювань
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53

Забезпечити розробку та проведення інформаційної 
кампанії з метою висвітлення методів профілактики та 
лікування цукрового діабету і його ускладнень, та інших 
ендокринних захворювань

Проведена інформаційна кампанія з метою 
висвітлення методів профілактики та лікування 
цукрового діабету і його ускладнень, та інших 
ендокринних захворювань

Протягом року проведено:
—  3 обласних н ауково-практичних конф еренції з актуальних питань ендокринології,
—  ІЗ виїзних скринінгових а к ц ій  (14.03.19р. -  Теплик, 21.03.19р — Козятин; 28.03.19р.
-  Липовець, 04.04.19р. -  Ладижин; 10.04.19р. -  Бар;25.04.19р. — Тульчин; 07.05.19 -  
Тростянець, 16.05.19р. -  Мурованікурилівці; 22.05.19р. -  Чечельник; 31.05.19р. — 
Хмільник; 06.06.19р. -  Немирів; 20.06.19. -  Бершадь; 13.10.19р. - Тиврів). О бстеж ено 
458 чол.
Протягом року фахівцями КНП «ВОКВЕЦ ВОР» проведено 11 виїзних конф еренцій , на 
яких висвітлювались питання програми «Доступні ліки» в розрізі цукрового д іабету 2 
типу, а також виконання постанови Кабінету М іністрів України від 23.03.2016 року № 239 
«Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну» (14.03.19р. -  Теплик,
21.03.19р — Козятин; 28.03.19р. -  Липовець, 04.04.19р. -  Ладижин; 10.04.19р. -  Бар; 
25.04.19р. -  Тульчин; 07.05.19 -  Тростянець, 16.05.19р. -  Муровані Курилівці; 22.05.19р.
-  Чечельник; 31.05.19р. -  Хмільник; 13.10.201 9 р -  Тиврів ).
У конференціях прийняли участь  296 л ікар ів  т а  медичних сестер.

54
Проведення щороку на обласному рівні Всесвітнього дня 
діабету ( 14 листопада)

Підвищення рівня обзнаності населення області 
та медичних працівників з питань профілактики, 
лікування та запобігання розвтику ускладнень 
цукрового діабету та інших ендокринних 
захворювань

Проведено виїзний скринінг на цукровий діабет серед працівників ТОВ «Швейна 
фабрика «Конвалія», м.Хмільник. Обстежено 61 чол. Виявлено 4 випадки підвищеного 
рівня цукру.
3. Проведено 14.11.2019р на базі КНП «ВОКВЕЦ ВОР» майстер-клас для людей з 
діабетом «Цукровий діабет і я», які складалися з 3-х модулів:
—  Лікування цукрового діабету, що € основою, а що додатком до лікування. (Проф. 
Власенко М.В.)
—  Гіпоглікемія та гіперглікемія, (доцент, К.м.н. Фіщук О.О.)
—  Контроль та профілактика ускладнень цукрового діабету, (проф. Вернигородський В.
с.)
4. 15.11.2019 року проведено науково-практичну конференцію «Цукровий діабет в 
рамках метаболічного синдрому. Діабет і серце». В програму конференції були включені 
доповіді вітчизняних спеціалістів -  провідних фахівців в галузі ендокринології.
Захід відвідали близько 180 лікарів різних спеціальностей (ендокринологи, терапевти, 
кардіологи, лікарі ЗПМС, клінічні ординатори, аспіранти, магістри, студенти та інш.)
5. Фахівці КНП «ВОКВЕЦ ВОР» спільно із ГО «ВОАЕ» прийняли участь у підсумковому 
форумі «Діабет -  не перешкода», що був організований ГО «ДІА-ДІТИ» 05.11.2019 року в
6. Прямі ефіри та актуальні інтерв’ю з приводу Всесвітнього Дня діабету на телебаченні т



№ Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнуті результати
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Підвищення якості навчання хворих на цукровий діабет у 
"Школі цукрового діабету" Вінницького обласного 
клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного 
центру

Підвищення якості навчання хворих на цукровий 
діабет у "Школі цукрового діабету" Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру

Протягом 2019 року на базі Тренінгового центру було проведено:
9 лекцій для педагогічних працівників на теми:
—  «Збалансоване та раціональне харчування, як профілактика ожиріння і цукрового 
діабету»,
—  «Фізичне навантаження -  спосіб здорового життя та профілактика ускладнень 
цукрового діабету»,
—  «Цукровий діабет-не захворювання, а -  спосіб життя».
18 лекцій для медичних сестер з сімейної медицини проведено на тему:
—  «Цукровий діабет. Типи. Ускладнення гострі та хронічні. Лікування цукрового 
діабету»,
—  «Догляд за стопою при цукровому діабеті».
Проведено 30 переглядів навчального фільму по цукровому д іабету пацієнтами, 
медичними працівниками, педагогічними працівниками.
Проведено 28 практичних занять з ознайомленням із засобами самоконтролю із 
подальшим скринінгом з виявленням порушень вуглеводного обміну.
Загалом у навчанні протягом року взяли участь
—  142 педагогічних працівників,
— 494 медичних сестри;
—  2909 пацієнтів.

56
Забезпечяення організації лікування хворих на рак 

щитоподібної залози раідоактивним йодом за межами 
області.

Лікування хворих на рак щитоподібної залози 
згідно протоколу на 100,0%.

Забезпечяення організації лікування хворих на 
рак щитоподібної залози раідоактивним йодом 
за межами області. За 2019р. лікування радіоактивним йодом отримали 134 особи

57

Протидія захворюванню на туберкульоз
Забезпечення надання спеціалізованої медичної 
допомоги населенню Вінницької області

Придбання медикаментів та виробів медичного 
призначення для хворих на туберкульоз, які 
знаходяться в тубзакладах ВСТМО Фтизіатрія

Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення хворих на 
туберкульоз, які знаходяться в тубзакладах ВСТМО Фтизіатрія

58 Здійснення заходів щодо покращення імунної 
профілактики грипу та інших інфекційних захворювань 
серед дітей та медичних працівників будинків

Проведення імунізації серед контингентів груп 
ризику за епідеміологічним показником

Здійснення заходів щодо покращення імунної 
профілактики грипу та інших інфекційних 
захворювань серед дітей та медичних 
працівників будинків Проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним показником

59

Лікування вірусних гепатитів у дітей

Зниження рівня захворюваності у 
співвідношенні кількості хворих, що планується 
пролікувати до хворих, що потребують лікування Лікування вірусних гепатитів у дітей

Зниження рівня захворюваності у співвідношенні кількості хворих, що планується 
пролікувати до хворих, що потребують лікування



2. А наліз виконання показників та пояснення щ одо їх виконання:

№  з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою В и к о н ан о

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7

Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та 
профілактики серецево-судинних та судинно-мозкових захворювань

Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з 
цереброваскулярною патологією, шляхом запровадження процедури тромболізу в 
терапевтичному вікні ішемічного інсульту
Показники затрат

видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів гри.
бю джетні

асигнування 1 400 000 1 400 000 100

П оказники продукту

кількість хворих з поруш енням  мозкового кровообігу , яким  буде надана 
невідкладна допомога

осіб
розрахунок до 

кош торису закладу 910,0 1111 122,1

Розбіжність між запланованою та 
фактичною кількістю хворих з 
порушенням мозкового кровообігу 
виникла через зростання випадків 
звернень пацієнтів що спричинене 
щорічним ростом випадків 
захвооювань

Показники ефективності

середня вартість лікування одного хворого

грн. розрахунок 1538,0 1260 81,9

фактичною кількістю хворих з 
порушенням мозкового кровообігу 
виникла через зростання випадків 
звернень пацієнтів що спричинене 
щорічним ростом випадків 
захворювань. В зв’язку з чим 
зменшилась сума видатків на лікування 
одного хворого/

Показники якості
досягнення якості лікування у хворих працездатного віку

повне відновлення % статистичн і дані 37,4 36,1 96,5
часткове відновлення % статистичні дані 62,6 60,3 96,3

Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що 
знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні 
комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка"
Показники затрат

видатки на придбання виробів медичного призначення грн.
бюджетні

асигнування 500 000 500 000 100

П оказники продукту

Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання

осіб
розрахунок до 

кош торису закладу 5,0 10 200

Розбіж ність м іж  збільш енням 
кількості операцій  поясню ється 
переходом  з  ендоваскулярних 
втручань до «відкритих» 
м ікрохірургічних, які передбачаю ть 
застосування менш 
дороговартісних виробів медичного 
призначення



№  з/п П о к а зн и к
О д и н и ц я

ви м ір у
Д ж ер ел о

ін ф о р м а ц ії
З а т в е р д ж е н о

п р о гр а м о ю
В и к о н ан о

Р ів е н ь  в и к о н а н н я  д о  
за тв е р д ж е н о го  
п р о гр а м о ю (% )

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

П оказники ефективності

середня вартість лікування одного хворого

грн. розрахунок 100 000 50000 50

Розбіж ність між збільш енням 
кількості операцій  поясню ється 
переходом  з ендоваскулярних 
втручань до «відкритих» 
м ікрохірургічних, які передбачаю ть 
застосування  менш 
дороговартісних виробів медичного 
призначення, в зв ’язку з чим 
зм енш ились середні видатки на 
проведення  лікування одного 
хворого

П оказники якості
досягнення якості лікування у хворих працездатного віку

повне відновлення % 60,0 0 0

часткове відновлення

% 40,0 100 250

Показники якості виконання по 
частковому відновленню становить 
фактичних 100%, оскільки повне 
відновлення досягається по закінченню 
тривалого реабілітаційного періоду, 
який пацієнт проходить поза межами 
нейрохірургічного відділення

Вірогідність летальності %

Розвиток служби екстренноїмедичної допомоги та медицини катастроф
П оказники затрат

Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками чол. звітність установ 98 0

П оказники продукту

Кількість доз лікувальних сироваток
од.

розрахунок до 
кош торису закладу

Кількість медикаментів та виробів медичного призначення
од.

розрахунок до 
кош торису закладу 1788 1788 100

Кількість годин вильотів для надання медичної допомоги при екстрених ситуаціях
год.

розрахунок до 
кош торису закладу

Впровадження системи управління оперативно -  диспетчерської служби «103»
шт. звітність закладу

Впровадження інформаційно -  телекомунікаційної складової системи управління 
оперативно -  диспетчерської служби «103»

місяці звітність закладу

Підключення системи GPS моніторингу за бригадами швидкої медичної допомоги 
та забезпечення її функціонування

місяці звітність закладу

Ліцензійна підтримка системи місяці звітність закладу

Сервісне обслуговування обладнання місяці звітність закладу

Показники ефективності
Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки грн. розрахунок



№  з/п Показник
О диниця
виміру

Дж ерело
інформації

Затвердж ено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(% )

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

Середні витрати на 1 годину надання екстренної та невідкладної медичної 
допомоги хворим у віддалених районах

тис.грн. розрахунок

Витрати на централізоване приймання та опрацювання екстрених викликів, 
управління бригадами екстреної медичної допомоги

тис.грн. розрахунок

Середні витрати на забезпечення ефективної діяльності служби екстреної медичної 
допомоги при ліквідації наслідків невідкладних станів

тис.грн. розрахунок

Середні витрати на забезпечення доступу населення до якісної медичної допомоги 
на до госпітальному рівні

тис.грн. розрахунок

П оказники якості

Покращення своєчасності надання та якості екстреної медичної допомоги
% звітність 2,4 2,4 100

Підвищення ефективності використання ресурсу бригад швидкої медичної
допомоги

% звітність

Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню
Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та 
супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами 
медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських 
засобів у  онкогематологічних хворих
Показники затрат

Обсяг коштів для забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, 
лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, 
забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних 
методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих

грн.
бюджетні 

асигнування, зміни 
асигнувань

2 371 201,00 2 371 201,00 100

П оказники продукту

кількість первинних хворих у стаціонарі осіб

статистична 
інформація закладу 
(Форма№20 "Звіт 

лікувально- 
профілактичного 
закладу"), канцр- 

оеєсто

50 33 66

зменшення показника є позитивним

кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями осіб

статистична 
інформація закладу 
(Форма№20 "Звіт 

лікувально- 
профілактичного 

закладу")

340 414 121,8

показник збільшений за рахунок 
різкого зменшення пацієнтів, які 
направлялись на 4-й рівень надання 
медичної допомоги за рахунок 
наявності в закладі 
високоспеціалізованого обладнання 
та підвищення кваліфікації 
працівників

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

осіб

статистична 
інформація закладу 
(Форма№20 "Звіт 

лікувально- 
профілактичного 

закладу"-)

7000 6929 99

П оказники ефективності



№  з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7

середня тривалість лікування одного хворого днів

статистична 
інформація закладу 
(Форма№20 "Звіт 

лікувально- 
профілактичного 

закладу")

20 16,7 83,5
показник зменшений за рахунок 
застосування новітніх технологій

П оказники якості

показник післяопераційної летальності %

статистична 
інформація закладу 
(Форма№20 "Звіт 

лікувально- 
профілактичного 

закладу")

1,2 0 0

рівень виживання протягом року %

статистична 
інформація закладу 
(Форма№20 "Звіт 

лікувально- 
профілактичного 
закладу"), канцр- 

оеєсто

55 85 154,5
збільшення показника є 
позитивним

рівень виживання протягом 5 років %

статистична 
інформація закладу 
(Форма№20 "Звіт 

лікувально- 
профілактичного 
закладу"), канцр- 

реєстр

62 53 85,5

Показник менший запланованого. 
Реальний показник буде по 
закінченню 5-й річного терміну 
програми;Також причиною 
невиконання даного показника є 
високий рівень відмов від 
спеціального лікування, або 
лікування взагалі.

|
Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С 
хворих дітей з онкогематологогічною патологією
П оказники затрат

Обсяг коштів для впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на 
гепатит В і С хворих дітей з онкогематологогічною паталогією

грн.
бюджетні 

асигнування, зміни 
асигнувань

123 545,00 123 545,00 100

П оказники продукту

Кількість обстежень методом ПЦР на гепатит В і С осіб
Стат.інформація

закладу 462 460 99,6

П оказники якості програми

Відсутність випадків первинного захворювання на гепатит В і С %
Стат.інформація

закладу 80 98 122,5
відсутність випадків первинного 
захворювання на гепатит В і С" - є 
позитивним

Відсоток охоплення обстеженнями хворих %
Стат.інформація

закладу 100 100 100

Забезпечення парентерального годування новонароджених з екстремально малою 
та дуже малою масою тіла
П оказники затрат

Обсяг коштіих на забезпечення парентерального годування новонароджених з 
екстремально малою та дуже малою масою тіла

грн.
бюджетні 

асигнування, зміни 
асигнувань

0,00



№  з/п П оказник
О диниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(% )

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

П оказники продукту

Кількість пролікованих хворих осіб
звіт роботи 

неонатологічного 
центру

П оказники ефективності програми

середня тривалість лікування одного хворого ДНІВ
розрахунковий

показник

П оказники якості програми

Показник виживання недоношених з ЕММТ %
звіт роботи 

неонатологічного 
центру

Забезпечення діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у  дітей

П оказники затрат

Обсяг коштів для покращення лабораторної діагностики ювенільного 
ревматоїдного артриту у дітей

грн.
бюджетні 

асигнування, зміни 
асигнувань

49 258,00 49258 100

П оказники продукту

Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне 
забезпечення біологічними препаратами

осіб

Стат. інформація 
(реєстр 

диспансерний 
облік)

25 25 100

Кількість дітей на диспансерному обліку всього осіб

Стат.інформація
(реєстр

диспансерний
облік)

94 120 127,7

показник збільшився більшим за 
рахунок виділених коштів, що 
дозволило обстежити більшу 
кількість дітей та діагностувати 
захворювання

Показники ефективності програми

Кількість обстежень обстеження
(Звіт діяльності 

лабораторії) 283 283 100

Показники якості програми

Обсяг проведених досліджень %
розрахунковий

показник 100 100 100

Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом

П оказники затрат

Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з 
муковісцидозом

грн.
бюджетні 

асигнування, зміни 
асигнувань

220 696,00 220 696,00 100

П оказники продукту

Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне 
забезпечення базисною та протирецидивною терапією

осіб

Стат.інформація
(реєстр

диспансерного
обліку) 20

21 105



№  з/п Показник
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою(% )

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

1 2 3 4 5 б 7

Кількість поступлень хворих у  стаціонар для проходження лікування шт.

Стат. інформація(Ф 
орма №20«3віт 

лікувально- 
профілактичного 

закладу») 40

24 60
відхилення виникло за рахунок 
покращення забезпечення 
медикаментозного лікування на 
місцевому рівні, правильного 
розподілу централізованих 
медикаментів наближено до 
пацієнта

Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз ДНІВ

Стат.інформадія 
(Форма №20«3віт 

лікувально- 
профілактичного 

закладу») 560

379 67,7

Показники якості програми

Рівень виживання протягом 5 років. %

Стат.інформація
(Журнал

диспансерного
обліку)

60

90 150

показник збільшився порівняно з 
плановим за рахунок правильного 
лікування згідно клінічних 
маршрутів та забезпеченням коштів 
на місцевому рівні, а також за 
рахунок централізованих поставок.

Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу
П оказники затрат

Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони 
здоров’я усіх форм власності

Грн..
Розрахунок до 

кошторису закладу, 
зміни асигнувань

270000 270000 100

видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року 
життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

Грн..
Розрахунок до 

кошторису закладу 400000 399600 99,9

Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на 
ВІЛ- інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІД  із застосуванням методів ІФА та швидких тестів

Грн..
Розрахунок до 

кошторису закладу 294560 294560 100

Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих Грн..
Розрахунок до 

кошторису закладу 96850 96850 100

Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг 
ефективності APT

Грн..
Розрахунок до 

кошторису закладу 270280 270200 100

Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та 
ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

Грн..
Розрахунок до 

кошторису закладу 190000 188900 99,4

Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та 
студентів військових навчальних закладів методом імунохемілюмінесцентного 
аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С

Грн..
Розрахунок до 

кошторису закладу 227440 227440 100

Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних 
інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим 
шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, 
у ВІЛ-інфікованих осіб

Грн..
Розрахунок до 

кошторису закладу 311570 311570 100



№  з/п П о к а зн и к
О д и н и ц я

ви м ір у
Д ж ер ел о

ін ф о р м а ц ії
З а т в е р д ж е н о

п р о гр а м о ю
Виконано

Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНЩ, споживачів 
ін’єкційних наркотиків, препаратами замісної підгримувальної терапії

Грн..
Розрахунок до  

кош торису закладу 29500 29300 99,3

Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними 
гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі 
Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця

Грн..
Розрахунок до  

кош торису закладу 598690 598690 100

П оказники продукту

Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами 
захисту від інфікування на ВІЛ/СНЩ та інших соціально -  небезпечних хвороб

Кількість
осіб

Розрахунок до  
кош торису закладу 48 48 100

Кількість дітей першого року життя, народжених від BIJI-інфікованих матерів, 
забезпечених адаптованими молочними сумішами

Кількість
дітей

Розрахунок до  
кош торису закладу 50 50 100

Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію
Кількість

досліджень
Розрахунок до  

кош торису закладу 8640 10560 122,2

Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНЩ хворих
Кількість

осіб
Розрахунок до  

кош торису закладу 4500 4224 93,9

Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг 
ефективності APT

Кількість
досліджень

Розрахунок до  
кош торису закладу 8175 14000 171,3

Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

Кількість
досліджень

Розрахунок до 
кош торису закладу 7614 47522 624,1

Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів

Кількість
осіб

Розрахунок до 
кош торису закладу 1150 1300 113

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охоплених лікуванням від 
вірусних гепатитів В та С

Кількість
осіб

Розрахунок до 
кош торису закладу 1 3 20 153,8

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, переведених на замісну 
підтримувальну терапію

Кількість
осіб

Розрахунок до 
кош торису закладу 1 1 100

Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі 
Гепатологічного Центру м.Вінниця

Кількість
осіб

Розрахунок до  
кош торису закладу 19 53 278,9

П оказники ефективності програми
Витрати на одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ- 
інфекції

грн. розрахунок 5991,88 5625 93,9

Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, 
народжену від ВІЛ-інфікованих матерів

грн. розрахунок 8000 7992 99,9

Витрати на одне дослідження на ВІЛ-інфекцію грн. розрахунок 34,09 27,9 81,8
Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на 
ВІЛ/СНЩ

грн. розрахунок 21,52 22,92 106,5

Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності APT грн. розрахунок 33,06 19,31
58,4



№  з/п П о к а зн и к
О д и н и ц я
виміру

Д ж е р е л о
інформації

З ат в е р д ж е н о
п р о гр ам о ю

В и к о н ан о
Р ів е н ь  в и к о н а н н я  д о  

затв ер д ж ен о го  
п р о гр ам о ю (% )

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7

Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій,супутніх захворювань у 
хворих на ВІЛ - інфекцію

грн. розрахунок 24,95 3,98 16

Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (призовника, 
військовослужбовця,студентів військових НЗ)

грн. розрахунок 197,77 174,92 88,4

Витрата на 1 цикл лікування одного ВІЛ-інфікованого хворого від вірусних 
гепатитів В та С

грн. розрахунок 23966,92 15580 65

Витрати на одного споживача ін"єкційних наркотиків, переведеного на замісну 
підтримувальну терапію

грн. розрахунок 29500 29300 99,3

Витрати на 1 цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі 
Гепатологічного Центру м.Вінниця

грн. розрахунок 31510 11296,23 35,8

П оказники якості програми
Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ- 
інфекції та інших соціально — небезпечних хвороб

% розрахунок 100 100 100

Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного 
вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ 
від матері до дитини», затвердженого МОЗ України №716)

% розрахунок 67 71,8 107,2

Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій 
населення (клінічний протокол "Про удосконалення добровільного консультування 
і тестування на ВІЛ-інфекцію", наказ МОЗ України №415)

% розрахунок 100 100 100

Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у 
ВІЛ/СНІД хворих

% розрахунок 100 100 100

Охоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг 
ефективності APT

% розрахунок 100 100 100

Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних 
інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

% розрахунок 100 100 100

Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у 
призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів

% розрахунок 100 100 100

Охоплення споживачів ін’єкційних наркотиків програмами замісноїтерапії % розрахунок 100 100 100

Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб - стаціонарних хворих ліікуванням від вірусних 
гепатитів В і С

% розрахунок 100 100 100

Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі 
гепатологічного центру м.Вінниця

% розрахунок 100 100 100

Придбання фактору коагуляції крові для хворіа на гемофілію
П оказники затрат

обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію
грн.

бюджетні 
асигнування, зміна 

асигнувань
296 925 296 925 100



№ з/п Показник
О диниця

виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

П оказники продукту

IX фактор коагуляції крові
фл.

розрахунок до 
кошторису 37 74 200

на ринку, тому закуплено флакони з 
дозуванням 500 МО в 1 флаконі всього 
37000 МО

П оказники ефективності

Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування
осіб

Внутрішній облік 
хворих закладу 11 10 90,9

Одному хворому з гемофілією 
змінено діагноз з Дефіциту IX 
фактору коагуляції на дефіцит VIII 
фактору

кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму 
коштів

осіб розрахунок 3 3 100

П оказники якості

рівень попередження смертності хворих з дефіцитом IX фактору коагуляції від 
кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)

% Стандарти
лікування 27 ЗО 111,1

Одному хворому з гемофілією змінено 
діагноз з Дефіциту IX фактору 
коагуляції на дефіцит УШ фактору, 
зменшилась загальна кількість до 10 
хворих,тому збільшився %

Придбання ендопротезів великих суглобів
П оказники затрат

обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів
грн.

бюджетні 
асигнування, зміна 

асигнувань
2 247 030 2226860 99,1

Під час проведення закупівлі виникла 
економія коштів, яка дала можливість 
придбати більшу кількість виробів 
медичного призначення.

П оказники продукту

кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання осіб
Внутрішній облік 

хворих 68 68 100

П оказники ефективності
середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому грн. розрахунок 33 044,56 32747 99,1
П оказники якості
відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації 
кульшових та колінних суглобів

% Стандарти
лікування 90 90 100

Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову 
недостатність методом гемодіалізу
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на 
хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу

грн. уточнені бюджетні 
асигнування 77 777 915 75850660 97,5 фінансування здійснювалось 

відповідно до плану асигнувань

П оказники продукту
загальна кількість осіб, що потребує гемодіалізу осіб Реєстр хворих 335 339 101,2
кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що можуть бути забезпечені 
лікуванням методом гемодіалізу

осіб
розрахунок до 

кошторису 303 303 100

П оказники ефективності
середні витрати на забезпечення лікуванням одного хворого грн. розрахунок 256 692,79 250332,21 97,5
П оказники якості



№з/п Показник Одиниця
виміру

Д ж ер ел о
ін ф о р м а ц ії

З а т в е р д ж е н о
п р о гр а м о ю

Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7

Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від кількості 
хворих, що будуть забезпечені лікуванням)

% Стандарти
лікування

85 85 100

Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV ступеню  
медикаментами супроводу
П оказники затрат

Видатки на придбання медикаментів

грн.

бюджетні 
асигнування, зміни 

відповідно до 
розпорядження 
голови ОДА від 

21.03.2019 р.№ 212

1 785 210,00 1693160 94,8

Закуплено 2815 шприців епобіокрину 
та 496 шприців аранеспу дозволили 
пролікувати меншу кулькість осіб від 
потреби, але хворі отримали лікуання 
не протягом 1 місяця, що є 
недостатнім, а по 4-5 місяців, що 
дозволило пролікувати анемію якісно, з 
досягненням цільових рівнів 
гемоглобіну

П оказники продукту
загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу осіб Реєстр хворих 381 173 45,4
загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу при порушенні 
кальцій-фосфорного обміну

осіб Реєстр хворих 75 75 100

П оказники еф ективності
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого грн. розрахунок 3412 6980 204,6
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого при порушенні кальцій- 
фосфорного обміну

грн. розрахунок 6469,5 6470 100

Показники якості
проведення безпеченого та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою 
недостатністю IV ступеню

% Стандарти
лікування 100 100 100

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу 
нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу жителям населених 
пунктів, що входять до складу Вінницької міської об 'єднаної територіальної 
громади, хворим на хронічну ниркову недостатність
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення 
для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного 
гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність

грн.

розпорядження 
голови О Д А  від  
15.05.2019 року 

№ 365

1 047 000,00 1047000 100

П оказники продукту
загальна кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, хворих на хронічну 
ниркову недостатність, що потребують медикаментів супроводу

осіб Реєстр хворих 87 87 100

кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, 
яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу

осіб розрахунок 87 87 100



№  з/п П о к а зн и к
О д и н и ц я
виміру

Д ж ер ел о
ін ф о р м а ц ії
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Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7

Показники ефективності
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого грн. розрахунок 12034,5 12034,5 100
П оказники якості

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти
лікування 100 100 100

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу 
ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям 
Якушинецької об'єднаної територіальної громади
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення 
для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Якушинецької 
об'єднаної територіальної громади

грн.

розпорядж ення 
голови ОДА від  
15.05.2019 року 

№ 365

40 000,00 40 000,00 100

П оказники продукту

загальна кількість осіб-жителів Якушинецької об'єднаної територіальної громади, 
що потребують медикаментів супроводу

осіб Реєстр хворих 2 2 100

кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу осіб розрахунок 2 2 100
П оказники ефективності
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого фН. розрахунок 20000 20000 100
Показники якості

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти
лікування 100 100 100

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу 
ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям 
смт.Піщанка Піщанського району
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів т а  виробів медичного призначення 
для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям смт.Піщанка 
Піщанського району

грн.

розпорядж ення 
голови ОДА від 
30.05.2019 року 

№ 402

60 000,00 60000 100

П оказники продукту
загальна кількість осіб-жителів смт.Піщанка Піщанського району, що потребують 
медикаментів супроводу

осіб Реєстр хворих 3 3 100

кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу осіб розрахунок 3 3 100
П оказники ефективності
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого грн. розрахунок 20000 20000 100

П оказники якості

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти
лікування 100 100 100

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу 
ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям м.Козятин



№  з/п П о к а зн и к
О д и н и ц я

в и м ір у
Д ж ер ел о
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виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення 
для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям м.Козятин

грн.

розпорядж ення 
голови ОДА від  
30.05.2019 року 

№ 402

50 000,00 50000 100

П оказники продукту
загальна кількість осіб-жителів м.Козятин, що потребують медикаментів 
супроводу

осіб Реєстр хворих 5 5 100

кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу осіб розрахунок 5 5 100
П оказники ефективності
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого грн. розрахунок 10000 10000 100
П оказники якості

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти
лікування 100 100 100

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу 
ниркозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям  
Сокиринецької об'єднаної територіальної громади
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення 
для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Сокиринецької 
об'єднаної територіальної громади

грн.

розпорядж ення 
голови ОДА від  
13.06.2019 року 

№ 449

40 045,00 40 045,00 100

П оказники продукту
загальна кількість осіб-жителів Сокиринецької об'єднаної територіальної громади, 
що потребують медикаментів супроводу

осіб Реєстр хворих 1 1 100

кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу осіб розрахунок 1 1 100
П оказники ефективності
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого грн. розрахунок 40045 40045 100
П оказники якості

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти
лікування 100 100 100

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу 
нирковозамісної терапії методом програмного гемодіалізу мешканцям 
Гайсинського району
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення 
для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям Гайсинського 
району

грн.

розпорядж ення 
голови ОДА від  
11.07.2019 року 

№ 491

200 000,00 200 000,00 100

П оказники продукту
загальна кількість осіб-жителів Гайсинського району, що потребують 
медикаментів супроводу

осіб Реєстр хворих 11 11 100

кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу осіб розрахунок 11 11 100
П оказники ефективності



№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
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затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7

середні витрати на забезпечення лікування одного хворого грн. розрахунок 18181,82 18181,82 100

П оказники якості

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти
лікування 100 100 100

М едикамент и т а вироби медичного призначення для забезпечення супроводу  
нирковозам існої т ерапії м ет одом  програмного гемодіалізу м еш канцям  об'єднаної 
т ерит оріальної громади м.К алинівка
П оказники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення 
для забезпечення супроводу хворим на гемодіалізі мешканцям об'єднаної 
територіальної громади м.Калинівка

грн. довідки про зміни 
асигнувань 160 400,00 160400 100

П о к а з н и к и  п р о д у к т у

загальна кількість осіб-жителів м.Калинівка , що потребують медикаментів 
супроводу

осіб Реєстр хворих 4 4 100

кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу осіб розрахунок 4 4 100
П оказники ефективності
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого грн. розрахунок 40100 40100 100
П о к а з н и к и  я к о с т і

забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти
лікування 100 100 100

Придбання препарат ів невідкладної допом оги у  разі кровот ечі роділь т а породіль  
в акуш ерському ст аціонарі обласної л ікарні
П оказники затрат

обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі 
роділь та породіль

грн. бюджетні
асигнування 383 600 365140 95,2

^Ьільшено середні витрати на надання 
невідкладної допомоги в одному 
випадку кровотечі

П оказники продукту
кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів чу разі 
кровотечі

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу 18 12 66,7

П оказники ефективності

середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі
грн. розрахунок 21 310 30430 142,8

П оказники якості

забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам % Стандарти
лікування 100 100 100

П ридбання лікарських засобів  для лікування дихальних розлад ів  у  новонародж ених

П оказники затрат
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у 
новонароджених

грн. бюджетні
асигнування 250 000 243190 97,3 Невикористанний залишок після 

проведення закупівлі

Природні фосфоліпіди 120 м гпо 1,5 мл. флак. стандарти
лікування 9 9 100



№ з/п Показник
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою
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затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7

Пейона амп. стандарти
лікування 200 200 100

П оказники продукту

кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними 
фосфоліпідами (куросурф)

осіб стандарти
лікування 6 6 100

кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона осіб стандарти
лікування 33 33 100

П оказники ефективності

Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину фл. стандарти
лікування 2 2 100

Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину амп. стандарти 6 6 100
П оказники якості

Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани % стандарти
лікування 85 85 100

П ридбання очних прот езів для хворих з  аноф тальмом
П оказники затрат

обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом
грн. бюджетні

асигнування 40 000 0 0
протези не Оуло закуплено, через 
відсутність учасників під час 
оголошення процедур

кількість очних протезів, що будуть придбані шт. стандарти
лікування 40 0

П оказники продукту

кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези осіб стандарти
лікування 40 0

П оказники ефективності

середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом грн. розрахунок до 
кошторису 1 000 0

Показники якості

Забезпечується протезування хворих з анофтальмом % стандарти
лікування 100 0

П ридбання наборів розхідних мат еріалів для проведення операцій з  приводу  
кат аракт и
П оказники затрат

обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення 
операцій з приводу катаракти

грн. бюджетні
асигнування 250 000 249400 99,8

Зросла вартість проведення однієї операції через 
збільшення цін на розхідні матеріали на один 
набір

кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемульсікації з 
імплатанцією м’якої ЮЛ шт. стандарти лікування 46 42

91,3

П оказники продукту
кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези осіб стандарти лікування 46 42 91,3
П оказники ефективності
середні витрати на проведення однієї операції грн. розрахунок 5 430 5 938 109,4
П оказники якості

забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя
%падієнтів стандарти лікування 100 100 100
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Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію
П оказники затрат

Видатки на закупівлю лікувального харчування
грн.

бюджетні 
асигнування, зміни 

асигнувань
1 685 450 1 685 450 100

П оказники продукту

кількість дітей, що потребують лікувального харчування осіб
Внутрішній облік 

хворих закладу 37 37 100

П оказники ефективності
кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування осіб стандарти лікування 37 37 100
П оказники якості

Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із 
загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування

% стандарти лікування 72 72 100

Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують 
харчування

% стандарти лікування 67,7 67,7 100

Придбання кардіовиробів
П оказники затрат

Видатки на закупівлю кардіовиробів грн. бюджетні
асигнування 1 800 000 1796980 99,8 залишок коштів після закупівлі

П оказники продукту
Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде 
надано допомогу.

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу 10 13 130

зменшення вартості 1 набору

Кількість хворих, яким буде покращенно життя зі стабілізацією артеріального 
тиску за рахунок штучних водіїїв ритму серця осіб Внутрішній облік 

хворих закладу
20 0

Закрито потребу поставками з МОЗ

Кількість хворих у яких будуть встановлені механічні клапани серця та 
оксигенатори для дорослих

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу 10 12 120 зменшення вартості оксигенаторів та 

клапанів

Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано 
медичну допомогу

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу 10 10 100 зменшення вартості 1 набору

Кількість хворих на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу осіб
Внутрішній облік 

хворих закладу 20 31 155

Кількість хворих яким буде проведено ротаційну тромбоемболію та 
ендартеректомію

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу

2 4 200
зменшення вартості 1 набору

Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення 
судинних протезів

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу 20 10 50

збільшення вартості 1 судинного 
протезу

П оказники ефективності
Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних 
судин

грн.
розрахунок

28 000 23770 84,9

Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок 
штучних водіїїв ритму серця

грн.
розрахунок

23 000 0

Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку 
на одного хворого

грн.
розрахунок

32 000 16690 52,2 зменшення вартості оксигенаторів та 
клапанів
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Середні витрати на лікування одного хворого з патологією тромбоемболія 
легеневої артерії грн.

розрахунок 10 0 00
2 6 4 0 26 ,4 зменшення вартості 1 набору

Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного 
хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок грн.

розрахунок 3 3 00
2 6 0 0 78 ,8

Середні витрати на встановлення суддиних протезів на одного хворого грн. розрахунок 9  3 00 16060 172,7
Показники якості
Збільшення дистанцій ходьби, змешення больовго синдрому у хворих з патологією 
захворювання періферичних артерій % стандарти

лікування 7 2 ,2 72 ,2 100

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

лікування 63 0 0

Зменешення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серця 
та оксигенаторів хворим

% стандарти
лікування

ЗО 30 100

Попередження розвитку тромбоемболії у хворих з тромбоемболією легеневої 
артерії % стандарти

лікування 100 100 100

Попередження розвитку важких форм хронічної венозної недостатності нижніх 
кінцівок з тромбоемболією легеневої артерії % стандарти

лікування 70 70 100

Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної 
недостатності за рахунок встановлення електрокардіостим % стандарти

лікування 90 90 100

Зменшення кількості ампутацій кінцівоку хворих на аторосклероз судин нижніх 
кінцівок % стандарти

лікування 2 7 ,7 2 7 ,7 100

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

% стандарти
лікування

100 100 100

Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок 
встановлення судинних протезів

% стандарти
лікування

85 85 100

Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)
Показники затрат

Видатки на придбання медикаментів Ф11-
бюджетні

асигнування 2  0 0 0  000 1999790 100

Показники продукту

придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування флакони 
онкогематологічних хворих стандарт лікування

728 725 99,6
Відхилення 3 флакона внаслідок 
коливання цін на ринку

Показники ефективності

забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та терапії
осіб

супроводу
стандарти
лікування 70 76 108,6

Оільше заоезпечених лікуванням за 
рахунок наявності хворих, що 
потребували даних препаратів.

Показники якості
попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до 
сучасних ефективних лікарських засобів % стандарти

лікування 7,8 7 ,84 100,5

Масовий скринінг вагітних І  триместр 11 триместр та Селективний біохімічний 
скринінг
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П оказники затрат

Видатки на придбання витратних матеріалів та наборів реактивів
грн.

бюджетні 
асигнування, зміни 

асигнувань
3 8 5  285 385285 100

Показники продукту
Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг осіб внутрішній облік 49 4 494 100

Показники ефективності
Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта грн. розрахунок 7 79 ,93 779 ,93 100

П оказники якості

Виконання обстежень за стандартами дасть можливість попередити ускладнення 
перебігу вагітності

% Стандарт
обстеження

90 90 100

Придбання реактивів та виробів медичного призначення для покращення якості 
лабораторних досліджень/Забезпечення лабораторної служби обласної клінічної 
лікарні ім. М. І. Пирогова необхідними реактивами та тест-системами

П оказники затрат

Видатки на придбання реактивів та тест-систем грн. бюджетні
асигнування 50 0  00 0 4 9 9 3 8 0 99 ,9

Показники продукту
Кількість наборів для проведення діагностики набори розрахунок 156 156 100

Показники ефективності
середні витрати на придбання одного набору грн. розрахунок 3 2 1 0 321 0 100
П оказники якості
Покращення лабораторних обстежень за стандартами дасть можливість правильно 
діагностовути захворювання

% Стандарт
обстеження 1 ,2 1 ,2 100

Забезпечення клініко-біохімічноїлабораторії ВОКВЕЦлабораторними 
препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів
П оказники затрат
видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до 
біохімічних аналізаторів

грн.
розрахунок

4 0 0  0 0 0 ,0 0 4 0 0  0 00 ,00 100

П оказники продукту
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до 
біохімічних аналізаторів

набір
розрахунок

70 6 9 98,6

П оказники ефективності

проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень
К-ть

досліджень розрахунок 19900 19850 99,7

П оказники якості
забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до 
біохімічних аналізаторів

%
розрахунок

16 16 100

Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення 
рівня гормонів в організмі
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1 2 3 4 5 6 7
Показники затрат
видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі грн. розрахунок 1 000 000,00 1 000 000,00 100
Показники продукту
кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі набори розрахунок 135 101 74,8
Показники ефективності

проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень К-ть
достіджень розрахунок 12 500 13002 104

Показники якості
забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі % розрахунок 29 31 106,9

Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних 
дослідженнь хворих на орфанні захворювання у  Вінницькій області

Показники затрат
видатки на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької гри.
області розрахунок

333 200 332 766 99,9

Показники продукту
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів для проведення клініко- 
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів Вінницької набір 
області розрахунок

28 25 89,3

Показники ефективності
К-ть

проведення хворим на орфанні захворювання лабораторних досліджень досліджень розрахунок 2060 2677 130

Показники якості
забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до 
біохімічних аналізаторів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих 
на орфанні захворювання жителів Вінницької області

%
розрахунок

100 130 130

Забезпечення хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на стаціонарному 
лікуванні у  ВОКВЕЦлікарськими препаратами

Показники затрат

видатки на придбання препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання, грн 
які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ розрахунок

75 800 75 800 100

Показники продукту
кількість придбаних препаратів для лікування хворих на орфанні захворювання,

• т->/лт/-г>стт упаковок які знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЬЦ розрахунок
479 458 95,6

Показники ефективності

забезпеченність пацієнтів хворих на орфанні захворювання, які знаходяться на К-ть 
стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ, медичними препаратами пацієнтів розрахунок

52 56 107,7

Показники якості
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забезпеченність пацієнтів хворих на орфанні захворювання медичними, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у ВОКВЕЦ препаратами

%
розрахунок

10 0 107,7 107,7

Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню
П оказники затрат

передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак 
щитоподібної залози радіоактивним йодом на початку року

грн.
бюджетні

асигнування 1 250 000 1239600 99,2 оплата коштів відповідно до актів 
виконаних робіт

обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання 
медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному 
регіональному лікувально-діагностичному центрі

грн.

розпорядження 
голови ОДА від 

06.03.2019 №181, від 
18.09.2019 №719

1 250 000 1239600 99,2 оплата коштів відповідно до актів 
виконаних робіт

уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак 
щитоподібної залози радіоактивним йодом

грн.

розпорядження 
голови ОДА від 

06.03.2019 №181, від 
18.09.2019 №719

0

П оказники продукту

кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом пацієнти
звітність закладу 

(форма №35-здоров) 130 134 103,1

кількість хворих, які отримали

П оказники ефективності

дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози пацієнти
звітність закладу 

(форма №35-здоров) 130 134 103,1

Показники якості
продовжить безрецедивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на 
рак щитовидної залози пацієнти

звітність закладу 
(форма №35-здоров) 130 134 103,1 відповідно до актів виконаних 

робіт

Протидія захворюванню на туберкульоз
Протидія м ультирезистентном у туберкульозу та туберкульозу з розш иреною  
м едикаментозною  резистентністю:

Забезпеченняобласних тубзакладів змінними лампами для бактерицидних 
випромінювачів
П оказники затрат

Забезпечення туб закладів змінними лампами для бактерицидних випромінювачів
грн.

бюджетні
асигнування 150 000 149800 99,9 економія за рахунок закупівлі через 

систему «Ргогогго»

П оказники продукту
Придбання змінних ламп Шт. розрахунок 980 980 100

П оказники ефективності

Кількість УФО-опромінювачів,які потребують заміни ламп

Шт..
Журнал обліку 
відпрацювання 

часу баклампами
980 462 47,1

Визначена кількість ламп, що 
потребують заміни, нижча за 
розрахунковий показник, оскільки 
не усі працюючі лампи перевірені з 
використанням радіометра- 
увеометра

П оказники якості

Відсоток ефективно працюючих УФО-опромінювачів

°/о розрахунок 100 99,3 99,3
Відсоток нижчий за рахунок 
перевірених ламп наприкінці 2019 
року, які заплановано до заміни на 
початку наступного місяця.



№ з/п Показник
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою
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виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

Придбання респіраторів для медпрацівників обласних тубзакладів
П оказники затрат

Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів грн. бюджетні
асигнування 100 000 100 000 100

П оказники продукту

Кількість респіраторів

од. розрахунок 1650 2300 139,4
придбана більша кількість 
респіраторів за рахунок закупівлі 
через систему «Ргогогго», 
створений оптимальний запас

П оказники ефективності
Відсоток забезпеченності медпрацівників засобами індивідуального захисту % розрахунок 100 100 100
П оказники якості
Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки 
на 3 роки)

випадки розрахунок
2 випадки на 3 

роки
0

Придбання одноразових хірургічних масок
П оказники затрат

Обсяг коштів витрачених на придбання одноразових хірургічних масок грн. Бюджетні
асигнування 50 000 50 000 100

П оказники продукту

Кількість одноразових хірургічних масок Од. розрахунок
50000 55600 111,2

ПридОана кількість у відповідності до 
запропонованої ціни за одиницю 
продукції

П оказники ефективності
Відсоток забезпеченності пацієнтів засобами індивідуального захисту % розрахунок 100 100 100
П оказники якості
Відсутність випадків захворювання на туберкульоз серед працівників закладу (0-2 
випадки на 3 роки)

випадки розрахунок 2 випадки на 3 
роки 0

О рганізація виявлення та діагностики туберкульозу ш ляхом проведення  
рентгенологічного обстеження населення В інницької області.

Придбання рентгенівської плівки та витратних матеріали для тубконтингентів 
для обласних тубзакладів
П оказники затрат
Кількість коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів для 
рентгенологічної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"

грн бюджетні
асигнування 150 000 149 100,00 99,4 економія за рахунок закупівлі через 

систему «Ргогогто»

П оказники продукту

Кількість упаковок рентген-плівки для рентгенологічних обстежень
уп. Розрахунок 110 96,00 87,3

Придбана кількість у відповідності 
до запропонованої ціни за одиницю 
продукції

П оказники ефективності



№ з/п Показник Одиниця
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Кількість рентгендосліджень на 100 відвідувань поліклініки ВОСТМО 
"Фтизіатрія"

од. Ст..ф.20 закладу 43 48 111,6

Зросла кількість Ро-досліджень на 
амбулаторному етаггі за рахунок 
потреби до обстеження в 
поліклініці КНП «ВОСТМО 
«Фтизіатрія» ВОР», оскільки 
неякісні, неінформативні 
рентгенограми, які проводяться на 
вторинному рівні надання медичної 
допомоги у районних ЛПЗ, 
непридатні для встановлення 
діагнозу та/або уточнення 
локалізації процесу (рентген- 
апаратура в районних ЛПЗ має 
суттєві показники зношеності)

Кількість рентгендосліджень на 1 стаціонарного хворого
од. Ст..ф.20 закладу 1,6 1,4 87,5 зменшення кількості досліджень на 

1 хворого в стаціонарі є несуттєвим

Показники якості
Відсоток обстежених за допомогою рентгенологічних методів % розрахунок 100 100 100

Проведення туберкулінодіагностики у населення Вінницької області.
Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення туберкулінодіагностики з 
диференційно-діагностичною метою.
Показники затрат

Кількість коштів, витрачених на придбання туберкуліну для здійснення 
диференційної діагностики в закладах ВОСТМО "Фтизіатрія"

грн.
бюджетні 

асигнування, зміни 
асигнувань

7 259 7255 99,9

Показники продукту
Кількість упаковок туберкуліну од. розрахунок 46 46 100
Показники ефективності

Кількість обстежених

осіб Ст..ф.20,44 380 314 82,6

Туберкулінодіагностика проводилась у 
відповідності до показів. Загальна 
кількість показаних та обстежених 
нижча за річний розрахунковий 
показник у зв’язку з тим, що більша 
кількість дітей направляється на 
третинний рівень та поступає в 
профільні санаторії із своєчасними, 
достовірними даними 
туберкулінодіагностики.

Показники якості п
Кількість відвідувачів та пацієнтів закладів ВОСТМО "Фтизіатрія", які підлягають 
обстеженню за допомогою туберкулінової проби з метою диференційної 
діагностики та контролю ефективності профілактичного лікування

% Ст..ф.20,44 95 100 105,3
Туберкулінодіашостиика 
забезпечена у всіх показаних 
випадках, перерв наявності засобу 
не було

Лікування та профілактика туберкульозу
Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням на 
стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)
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Показники затрат
Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та 
терапії супроводу

грн
бюджетні

асигнування 200 000 200 000 100

Показники продукту

Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії 
стаціонарних хворих на туберкульоз

од. розрахунок 51 46 90,2

Лікарські засоби закуплені у 
відповідності до спектру побічних 
реакцій на ПТП, з врахуванням 
залишків медикаментів 
симптоматичної та патогенетичної 
дії і лікарських засобів на початок 
2019 року

Показники ефективності

Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії

осіб
Ст..ф. 16, Тб07,тб 

07МРТБ 800 1100 137,5

Кількість пацієнтів, що 
потребували застосування 
медикаментів супроводу, 
перевищує плановий показник 
через те, що практично усі пацієнти 
мають фактори ризику розвитку 
побічної реакції на ПТП 
(різноманітна супутня патологія, 
високий відсоток хворих 3 
поєднаною патологією ВІЛ/ТБ, 
вірусними гепатитами, 
нейроенцефалопатіями, 
захворюваннями ШКТ тощо)

Показники якості

Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, 
що потребували

% розрахунок 100 98,5 98,5

В цілому у всіх необхідних і 
показаних випадках хворі 
отримували увесь наявний спектр 
медикаментів супроводу, за 
винятком випадків побічної дії 
лінезоліду, з важкими анеміями 
(еритропоетин не входить до 
Національного переліку засобів, які 
дозволені для закупівлі ЛПЗ за 
кошти держбюджету).

Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують 
хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегеневих форм туберкульозу
Показники затрат
Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для 
хірургічного лікування хворих на туберкульоз

грн. бюджетні
асигнування 20 000 20000 100

Показники продукту
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Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного лікування 
хворих на туберкульоз

од. розрахунок 6 5 83,3

Закупівля проведена з врахуванням 
запропонованих через систему 
Ргс&огто цін на одиницю продукції, 
що виявились нижчими, ніж взяті 
для розрахунку

Показники ефективності 1
Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою 
досягнення ефективності лікування

осіб Ст..ф.20 130 132 101,5

Показник ефективності 
застосування хірургічних втручань 
досягнуто з незначним 
перевищенням

Показники якості

Відсоток вилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено 
оперативне втручання

% розрахунок 80 86,4 108
Показник якості хірургічних 
втручань досягнуто з незначним 
перевищенням

Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ- 
інфекції/СНІДу
Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних 
інфекцій в тубстаціонарі
Показники затрат

Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та 
інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій

ПЗН.

бюджетні 
асигнування, зміни 

асигнувань
31 349 31349 100

Показники продукту
Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики 
опортуністичних інфекцій

од. розрахунок 1 1 100

Показники ефективності

Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних 
інфекцій

осіб ст.ф.№4 закладу 75 127 169,3
У 2019 році відбулось суттєве 
зростання захворюваності на 
поєднану інфекції ВІЛ/ТБ за 
рахунок впровадження ЛАМ-тесту

Показники якості

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

% розрахунок 90 83,5 92,8

Серед пацієнтів з ко-інфекцією, які 
підлягали лікуванню 
опортуністичних захворювань, 
суттєва частина не отримувала 
відповідне лікування через пізню 
діагностику процесу (випадки 
летальності, через що не розпочали 
терапію)

Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших 
інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини
Показники затрат |
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медикаментозні засоби грн звітність установ 52600 49578 94,3
П оказники продукту
придбання вакцин грн звітність установ 52600 49578 94,3
П оказники ефективності

проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним 
показником

чол. звітність установ 250 242 96,8
закуплено меншу кількість доз, що 
призвело до зменшення кількості 
працівників закладів, яким було 
проведено вакцинацію

П оказники якості
зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних 
хвороб

чол. звітність установ 250 242 96,8

Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятимуть недопущенню 
ускладнень епідемічної ситуації в закладах

чол. звітність установ 250 242 96,8

Лікування вірусних гепатитів у  дітей
П оказники затрат

обсяг видатків
грн

обласний бюджет, 
зміни асигнувань 44 581,0 44580 100

кількість хворих, що потребують лікування на вірусний гепатит осіб диспансерний облік 1 1 100

П оказники продукту

кількість хворих на вірусний гепатит, що планується пролікувати осіб диспансерний облік 1 1 100

П оказники ефективності

середня вартість лікування одного хворого на вірусний гепатит грн вартість препаратів 44 581,00 44580 100

Показники якості
зниження рівня захворюваності у співвідношенні кількості хворих, що планується 
пролікувати до хворих, що потребують лікування

% розрахунок 100 100 100



З “Аналітичний описовий звіт щодо:

3.1 додаткових заходів, не передбачених програмою:
Додаткових заходів, не передбачених програмою; Додаткові заходи, не передбачені даною програмою, протягом звітного періоду не здійснювалися.

3.2 стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді:
фінансування заходів програми не достатнє. Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для виконання заходів програми за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженні рішеннням 4 сесії 7 скликання обласної Ради № 45 від 11.02.2016р. "Про обласну Програму 
"Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян" на 2016-2020 роки" (зі змінами) становлять 356261,8 тис.грн. Уточнений обсяг коштів на реалізацію заходів програми, який передбачений рішенням про обласний бюджет на 2019 рік становить лише 
101069,474 тис.грн. (28,4% від потреби).

3.3 результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді:

Фактичні значення індикаторів(показників) оцінки результативності реалізації плану заходів майже по всіх заходах програми відповідають затвердженим індикаторам (показникам)

3.4 проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення):

Суттєвих проблемних питань, внутрішніх та зовнішніх чинників, які б впливали на виконання плану заходів за 2019 рік не виникло.

3.5 висновки та пропозиції щодо:

3.5.1. впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону:

за показниками ефективності та якості реалізація заходів програми впливає на зниження рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності, забезпечення активного життя та нормального подальшого розвитку

дітей і дорослих жителів Вінницької області; вплив реалізації заходів програми на динаміку основних показників можливо проаналізувати лише по річним показникам; 
остаточну оцінку реалізації програми можливо буде провести лише по її закінченню.

3.5.2.доцільності продовження виконання програми:
продовження виконання плану заходів по програмі необхідне для зниження рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності та збільшення продовжуваності життя хворих, забезпечення активного життя та нормального подальшого розвитку дітей і дорослих жителів 
Вінницької області; при продовженні програми за напрямком - забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення 
лікарських засобів у онкогематологічних хворих - збільшиться рівень поліпшення якості надання спеціалізованої онкологічної допомоги, зменшиться летальність та інвалідизація хворих з онкогематологічною патологією, підвищиться виживання хворих на онкогематологічну патологію; 
реалізація заходів, направлених на профілактику та боротьбу зі СНЩом позитивно вплине на динаміку розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНЩу серед населення Вінницької області, своєчасне виявлення нових випадків інфікування забезпечує можливість на ранніх стадіях розпочати 
лікування хворих і попередити подальше розповсюдження інфекції.

3.5.3. Уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання:
уточнення показників результативності, обсягів та джерел фінансування - п.2



f > Додаток 3 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 року №469

Фінансування обласних програм за 2019 рік

№з/п Показник
Обсяг коштів, передбачений на 

фінансування заходу згідно програми
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І

Обласна програма "М айбутнє 
Вінниччини в збережені здоров'я 

громадян" на 2016-2020 роки, рішення 4 
сесії 7 скликання №45 від 11.02.2017 908,8 253861,956 233668,46 36,01 666,3 102319,474 4452,100 0,000 666,300 100193,538 3466,000 0,000 666,300 100193,538 3466 0 0 0 0 0 0 2125,936 986,1 0

Розвиток надання допомоги хворим з 
неінфекційною патологією, лікування та 
профілактики серсцево-судинних та судинно- 
мозкових захворювань

2453,5 1400,000 1400,000 1400,000 0 0 0 0

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

1000 500,000 500,000 500,000 0 0 0 0

Придбання лікувальних сироваток 200 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0
Оновлення регіонального резерву лікарських 
засобів, виробів медичного призначення та 
медичного обладнання на випадок 
виникнення надзвичайних ситуацій

4092,4 102,235 102,235 102,235

0 0 0 0

Забезпечення вильотів з залученням 
санітарної авіації 1700

0 0 0 0

Програмне забезпечення для системи 
управління оперативно -  диспетчерської 
служби «103» 450

0 0 0 0

Послуги з надання каналу зв’язку 
(інформаційно -  телекомунікаційна складова 
системи управління оперативно- 
диспетчерської служби «103») 394

0 0 0 0

Послуги по забезпеченню функціонування 
системи GPS моніторингу за бригадами 
швидкої медичної допомоги 324

0 0 0 0

Ліцензійна підтримка системи 120 0 0 0 0
Сервісне обслуговування обладнання 282 0 0 0 0

Обладнання системи управління оперативно 
-  диспетчерської служби 103 150

0 0 0 0

Обладнання а/м системою GPS моніторингу 
за бригадами швидкої медичної допомоги

1280
0 0 0 0

Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну 
патологію, лікуванням та супроводжуючою 
терапією згідно клінічних 
протоколів.Забсзпсчсння виробами медичного 
призначення для впровадження сучасних методів 
введення лікарських засобів у 
онкогематологічних хворих.

26730,1 291,24 2371,201 2371,201 2371,201 0 0 0 0
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Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР 
обстеження на гепатит В і С хворих дітей з 
онкогематологогічною патологією.

350 123,545 123,545 123,545 0 0 0 0

Забезпечення парентерального годування 
новонароджених з екстремально малою та дуже 
малою масою тіла

123,9 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0

Забезпечення базовими лікарськими засобами 
дітей з муковісцвдозом

301 1811,65 220,696 220,696 220,696 0 0 0 0

Забезпечення діагностики ювенільного 50,9 49,258 49,258 49,258 0 0 0 0

Забезпечення виконання заходів з інфекційного 
контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм 
власності (придбання деззасобів та виробів 
медичного призначення) 3735 270,000 270,000 270,000

0 0 0 0

Забезпечення адаптованими молочними 
сумішами для дітей першого року життя, 
народжених ВІЛ-інфікованими матерями 736,1 400,000 399,600 399,600

0 0,4 0 0

Забезпечення вільного доступу до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію 
для населення, передусім для груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням 
методу ІФА

698,856 294,560 294,560 294,560

0 0 0 0

Проведення досліджень на вірусні гепатити В та 
С у ВІЛ-інфікованих 105,35 96,850 96,850 96,850

0 0 0 0

Забезпечення лабораторного супроводу перебіг 
ВІЛ-інфекції та моніторинг ефективності APT

293,86 270,280 270,200 270,200
0 0,08 0 0

Діагностика опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ- 
інфекцію 257,99 190,000 188,900 188,900

0 U 0 0

Забезпечення дослідження зразків крові 
призовників, військовослужбовців та студентів 
військових навчальних закладів методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА) на 
гепатити В та С 2580 227,440 227,440 227,440

0 0 0 0

Забезпечення лікування та медикаментозної 
профілактики опортуністичних інфекцій, 
супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що 
передаються статевим шляхом, вірусних 
гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, 
зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб -  
стаціонарних хворих. 711,07 311,570 311,570 311,570

0 0 0 0

Забезпечення специфічного противірусного 
лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В 
та С, що мають виражений ступінь 
фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного 
Центру МКЛ №1 м.Вінниця 1257,3 598,690 598,690 598,690

0 0 0 0

Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ- 
інфекцію/СНІД, споживачів ін’єкційних 
наркотиків препаратів замісної підтримувальної 
терапії 108 29,500 29,300 29,300

0 0,2 0 0

Придбання фактору коагуляції крові для хворих 
на гемофілію 300 296,925 296,925 296,925 0 0 0 0

Придбання ендопротезів великих суглобів 20314,3 2247,030 2226,860 2226,860

0 20,17 0 0
економія за рахунок 
закупівлі через 
систему «Ргогогго»
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Придбання витратних матеріалів для лікування 
хворих на хронічну ниркову недостатність 
методом гемодіалізу 93645,6 77777,915 75850,660 75850,660

0 1927,255 0 0

фі нансування 
здійснювалось 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі 17634,5 3382,655 3290,605 3290,605

0 92,05 0 0

Придбання витратних матеріалів для лікування 
хворих на хронічну ниркову недостатність 
методом перитонеального діалізу 38580,7 0,000

0 0 0 0

Придбання препаратів невідкладної допомоги у 
разі кровотечі роділь та породіль в акушерському 
стаціонарі обласної лікарні 383,6 383,600 365,140 365,140

0 18,46 0 0

Збільшено середні 
витрати на надання 
невідкладної допомоги 
в одному випадку 
кровотечі

Придбання лікарських засобів для лікування 
дихальних розладів у новонароджених 319,4 250,000 243,190 243,190

0 6,81 0 0
Нев икористанний 
залишок після 
проведення закупівлі

Придбання очних протезів для хворих з 
анофтальмом 41,8 40,000

0 40 0 0

Протези не було 
закуплено, через 
відсутність учасників 
під час оголошення 
процедур

Придбання наборів розхідних матеріалів для 
проведення операцій з приводу катаракти 638,8 250,000 249,400 249,400

0 0,6 0 0
економія за рахунок 
закупівлі через 
систему «Ргогогго»

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей 
хворих на фенілкетонурію 2221,2 1685,450 1685,450 1685,450

0 0 0 0

Придбання кардіовиробів 8051,5 1800,000 1796,980 1796,980

0 3,02 0 0 економія за рахунок 
закупівлі через 
систему «Ргогогго»

Придбання препаратів для онкогематологічних 
хворих 3500 2000,000 1999,790 1999,790

0 0,21 0 0 економія за рахунок 
закупівлі через 
систему «Ргогогго»

Придбання витратних матеріалів та наборів 
реактивів для проведення масового скринінгу 
вагітних 4430,3 385,285 385,285 385,285

0 0 0 0

Придбання реактивів та виробів медичного 
призначення для покращення якості 
лабораторних досліджень 1577 500,000 499,380 499,380

0 0,62 0 0 економія за рахунок 
закупівлі через 
систему «Ргогогго»

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів закладами первинного та вторинного 
рівнів Вінницької області

24 664,2 2151,900 1165,800 1 165,8 0 0 986,1 0

Забезпечення югініко-біохімічної лабораторії 
Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного 
центру лабораторними препаратами та 
витратними матеріалами до біохімічних 
аналізаторів

6 988,0 1400,000 1400,000 1400,000 0 0 0 0



№з/п Показник
Обсяг коштів, передбачений на 

фінансування заходу згідно програми
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Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий 
діабет препаратами інсуліну та десмопресину при 
виписці зі стаціонару або при амбулаторному 
прийомі у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізоваяому ендокринологічному 
центрі в разі першого призначення або 
переведення з одного виду препарату на інший

908,8 666,3 666,300 666,300 0 0 0 0

Придбання таблетованих цукрознюкуючих 
препаратів для лікування хворих на цукровий 
діабет жителів Вінницької області.

72 671,3 803,400 803,400 803,4 0 0 0 0

Придбання витратних матеріалів для інсулінових 
помп хворим на цукровий діабет дітям 
Вінницької області.

3 887,2 583,400 583,400 583,4 0 0 0 0

Придбання препаратів інсуліну та їх аналогів для 
хворих на цукровий діабет, які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціалізованому 
ендокринологічному центрі

617,3 0 0 0 0

Придбання таблетованих цукрознюкуючих 
препаратів для лікування хворих на цукровий 
діабет, які знаходяться на стаціонарному 
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі

201,9 0 0 0 0

Забезпечення надання подіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької 
області

404,6 27,6 4,000 4,000 4,0 0 0 0 0

Придбання лабораторних реактивів для 
проведення клініко-діагностичних досліджень 
хворих на орфанні захворювання по Вінницькій 
області

307,2 333,200 332,766 332,766 0 0,434 0 0 економія за рахунок 
закупівлі через 
систему «Ргогогго»

Придбання лікарських препаратів для хворих на 
орфанні захворювання по Вінницькій області

130 315,3 909,400 909,400 909,4 0 0 0 0

Придбання лікарських препаратів для хворих на 
орфанні захворювання, які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціалізованому 
ендокринологічному центрі

200,8 75,800 75,800 75,800 0 0 0 0

Забезпечити розробку та проведення 
інформаційної кампанії з метою висвітлення 
методів профілактики та лікування цукрового 
діабету і його ускладнень, та інших ендокринних 
захворювань 231,3

0 0 0 0

Проведення щороку на обласному рівні
36,0

0 0 0 0

Підвищення якості навчання хворих на цукровий 
діабет у "Школі цукрового діабету" Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру

4,4 0 0 0 0

Удосконалення надання онкологічної допомоги 
дорослому населенню

1250,0 1250,000 1239,600 1239,600 0 10,4 0 0
оплата відповідно до 
актів виконаних 
робіт
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Протидія захворюванню на туберкульоз, 708,608 707,504 707,504 0 1,104 0 0 економія за рахунок
придбання медикаментів та виробів медичного
призначення 1144,7 систему «Ргогогго»

Здійснення заходів щодо покращення імунної
профілактики грипу та інших інфекційних 54,6 52,600 49,578 49,578 0 3,022 0 0 економія за рахунок
захворювань серед дітей та медичних працівників
будинків систему «Ргогогго»

Лікування вірусних гепатитів у дітей 333,3 44,581 44,580 44,580 0 0,001 0 0



Додаток 2 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 року №469

Додаток №5 до Порядку формування , 
фінансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 9 місяців 2020 року

Департамент охорони здоров'я та  реабілітації ОДА
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент охорони здоров'я та  реабілітації ОДА
найменування відповідального виконавця програми

__________________ Обласна програма "Майбутнє Вінниччини в збережені здоров'я громадян" на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 4 сесії 7 скликання № 45 від 11.02.2016 (зі змінами)
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. В иконання заходів і завдань Програми

№ Заплановані заходи Фаістично проведені заходи

Назва, зм іст заходу/напрям діяльності Запланований результат Назва, зм іст заходу/напрям діяльності Д осягнуті результати

1

Впровадження заходів щодо удосконалення надання 
допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, 

шляхом запровадження процедури тромболізису в 
терапевтичному вікні ішемічного інсульту, в межах 

виділених обсягів коштів загального та спеціального 
фондів закладів охорони здоров’я.

Кількість хворих з порушенням мозкового 
кровообігу яким буде надана невідкладна 

допомога -1100

Впровадження заходів щодо удосконалення 
надання допомоги хворим з цереброваскулярною 

патологією, шляхом запровадження процедури 
тромболізису в терапевтичному вікні ішемічного 

інсульту, в межах виділених обсягів коштів 
загального та спеціального фондів закладів 

охорони здоров’я.

Кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу яким надана невідкладна допомога
-812

2

Забезпечення дороговартісними виробами медичного 
призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному 
лікуванні в нейрохірургічному відділенні косунального 

закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О. І. Ющенка"

Кількість хворих, яким буде проведено ургентне 
нейрохірургічне втручання - 39

Забезпечення дороговартісними виробами 
медичного призначення пацієнтів, що 

знаходяться на стаціонарному лікуванні в 
нейрохірургічному відділенні косунального 

закладу "Вінницька обласна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка"

Кількість хворих, яким проведено ургентне нейрохірургічне втручання - 34

3 Придбання лікувальних сироваток Забезпечення протиепідемічних заходів

4

Оновлення регіонального резерву лікарських засобів, 
виробів медичного призначення та медичного обладнання 

на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Наявність постійного запасу ліків та виробів 
медичного призначення на випадок 

надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою 
номенклатурою -  100% щорічно.



№> Заплановані заходи Фаісгично проведені заходи

Назва, зм іст заходу/напрям діяльності Запланований  результат Н азва, зм іст заходу/напрям діяльності Д осягнуті результати

5
Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну 

патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно 
клінічних протоколів.

Зменшення летальності хворих з 
онкогематлогічною патологією, 

на 0,9 %, рівень виживання протягом року - 70 
%, рівень виживання протягом 5 років - 70%

Забезпечення дітей, хворих на 
онкогематологічну патологію, лікуванням та 
супроводжуючою терапією згідно клінічних 

протоколів. показник після операційної летальності за 9 місяців 2020 р.склав 0,9 %  при плановому
1,2

6
Забезпечення виробами медичного призначення для 
впровадження сучасних методів введення лікарських 

засобів у онкогематологічних хворих.

Забезпечення тривалих доступів до венозного 
русла у 100% потребуючих пацієнтів. 

Покращення застосування хіміотерапії.

Забезпечення виробами медичного призначення 
для впровадження сучасних методів введення 

лікарських засобів у онкогематологічних хворих.

7
Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з 

муковісцидозом
Збільшення середньої тривалості та покращення 

якості життя хворих з муковісцидозом.
Забезпечення базовими лікарськими засобами 

дітей з муковісцидозом
виділені кошти довзолили провести лікування 20-х дітей

8
Забезпечення діагностики та лікування ювенільного 

ревматоїдного артриту у дітей.
Стійка клініко-лабораторна ремісія.

Забезпечення діагностики та лікування 
ювенільного ревматоїдного артриту у дітей.

виділені кошти дозволили провести 408 обстежень на визначення захворювання 
ювеніального ревматоїдного артриту

9

Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю 
в закладах охорони здоров’я усіх форм власності.

Виконання заходів інфекційного контролю 
шляхом забезпечення засобами захисту від 

інфікування на ВІЛ/СШД та інших соціально -  
небезпечних хвороб 19 осіб

Підвищено рівень безпеки послуг 3 
профілактики, діагностики та лікування ВІЛ- 

інфекції та інших соціально -  небезпечних 
хвороб

Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами захисту від 
інфікування на ВІЛ/СШД т а  інших соціально -  небезпечних хвороб 49 осіб на 6 міс.

10
Адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, 

народжених BIJI-інфікованими матерями.
Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року 
забезпечених адаптованими молочними 

сумішами-ЗОдітей

Адаптовані молочні суміші для дітей першого 
року життя, народжених ВІЛ-інфікованими 

матерями. Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими молочними 
сумішами- 32дітей на 9 місяців

11

Забезпечення вільного доступу до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію для 

населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких 

тестів на базі Центру СШДу.

Проведення тестування населення, насамперед 
груп ризику на ВІЛ-інфекцію -4320досліджень Забезпечено вільний доступ до безоплатного 

консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію 
для населення, передусім для груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням 
методів ІФА та швидких тестів на базі Центру 

СШДу.

Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію - 6240
досліджень

12

Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В та С, 
інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для 

представників груп підвищеного ризику щодо інфікування 
ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на вірусні 

гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на базі комунального 
закладу «Вінницький обласний Центр профілактики та 

боротьби зі СШДом».

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у ВІЛ/СШД хворих - 3264 осіб Профілактика захворюваності на вірусні 

гепатити В та С, інфекції, що передаються 
статевим шляхом (ІПСШ), для представників 

груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 
та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на 

вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на 
базі комунального закладу «Вінницький 

обласний Центр профілактики та боротьби зі 
СШДом».

Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у  ВІЛ/СШД хворих -
5472 особи

13
Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ- 

інфекції та моніторинг ефективності APT
Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ- 
інфекції та моніторингу ефективності APT -2000 

досліджень

14

Діагностика опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію Охоплення послугами діагностики 

опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань 
та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію - 26806 

досліджень

Забезпечення діагностики опортуністичних 
інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у 

хворих на ВІЛ-інфекцію
Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та 

ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію -39528 досліджень
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Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ- 
інфекцію/СЩЦ, споживачів ін’єкційних наркотиків, 

препаратами замісної підтримувальної терапії (дод. 2 до 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 

року№  1303).

15

Забезпечення дослідження зразків крові призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних 

закладів методом імунохемілюмінесцентного 
аналізу(ІХЛА) на гепатити В та  С

Охоплення послугами з діагностики вірусних 
гепатитів В та С у призовників, 

військовослужбовців та студентів військових 
навчальних закладів -1600 осіб та проведення 

3200 досліджень

Проведення дослідження зразків крові 
призовників, військовослужбовців та студентів 

військових навчальних закладів методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на 

гепатити В та С

Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С  у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів - 1400 ос іб  та 

проведення 2800 досліджень

17

Забезпечення специфічного противірусного лікування 
пацієнтів з хронічними гепатитами В та С, що мають 

виражений ступінь фіброзу/циррозу (БЗЯЧ) на базі 
Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця

Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на 
гепатити В та С на базі Гепатологічного Центру 

М КЛ № 1т м.Вінниця-65 пацієнтів

18
Придбання фактору коагуляції крові для хворих на 

гемофілію

попередження смертності хворих з дефіцитом 
фактору коагуляції від кровотеч (від загальної 

кількості хворих, що потребують лікування) у ЗО 
% хворих

Придбання фактору коагуляції крові для хворих 
на гемофілію

Попередження смертності хворих з дефіцитом УШ  фактору коагуляції від кровотеч 
(від загальної кількості хворих, що потребують лікування) у 4,05 %  хворих та 10 % у 

хворих з IX дефіцитом

19

Придбання ендопротезів великих суглобів

відновлення працездатності у 25 хворих за 
рахунок імплантації кульшових та колінних 

суглобіву у 90% хворих Придбання ендопротезів великих суглобів
Відновлення працездатності у 29 хворих за рахунок імплантації кульшових та колінних 

суглобіву у 90% забузпечених хворих

20

М едикаменти та вироби медичного призначення для 
забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом 
програмного гемодіалізу жителям населених пунктів що 
входять до Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 
100%

М едикаменти та вироби медичного призначення 
для забезпечення супроводу нирковозамісної 

терапії методом програмного гемодіалізу 
жителям населених пунктів що входять до 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 100% забезпечених хворих

21

Медикаменти та вироби медичного призначення для 
забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом 
програмного гемодіалізу жителям населених пунктів що 
входять до Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 
100%

Медикаменти та вироби медичного призначення 
для забезпечення супроводу нирковозамісної 

терапії методом програмного гемодіалізу 
жителям населених пунктів що входять до 

Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади

Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу у 100% забезпечених хворих

22
Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі 

кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі 
обласної лікарні

забезпечення зупинки кровотечі та подальшого 
життя пацієнтам у 100 % хворих

Придбання препаратів невідкладної допомоги у 
разі кровотечі роділь та породіль в 

акушерському стаціонарі обласної лікарні
Забезпечення зупинки кровотечі та подальшого життя пацієнтам у  100 % забезпечених

хворих

23
Придбання лікарських засобів для лікування дихальних 

розладів у новонароджених
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких 

виникнуть вказані стани у 85 % хворих

Придбання лікарських засобів для лікування 
дихальних розладів у новонароджених

Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани у 85 % 
забезпечених хворих

24 Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом
Забезпечується протезування хворих з 

анофтальмом у 100 % хворих
Придбання очних протезів для хворих з 

анофтальмом Забезпечується протезування хворих з анофтальмом у 100 % хворих

25 Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення 
операцій з приводу катаракти

забезпечення малоінвазивної сучасної техніки 
операцій, покращення рівня життя у 100 % 

хворих
Придбання наборів розхідних матеріалів для 

проведення операцій з приводу катаракти
Забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня ж иття у 100

% хворих
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26

Забезпечення активного життя та  подальшого 
нормального розвитку дітей, із загальної 

кількості дітей, що потребують лікувального 
харчування у 42,0 % хворих

Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальної 
кількості дітей, що потребують лікувального харчування у 42,0 % забезпечених хворих

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на 
фенілкетонурію

Забезпечення відсутності клінічних проявів 
хвороби у дітей, що отримують харчування у 

67,7% хворих
Забезпечення лікувальним харчуванням дітей 

хворих на фенілкетонурію
Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, щ о отримують харчування у 

67,7% забезпечених хворих
Придбання кардіовиробів Зменшення травматичності та збільшення 

дистанції ходьби, зменшення больового 
синдрому за рахунок встановлення катетерів для 

проведення ротаційної тромбоемболії та 
ендартектомії у 70%

Придбання кардіовиробів

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

та ендартектомії у 70%

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

60%
Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м М органі-Едамса-

Стокса у 60%

Зменшення серцевої недостатності, кількості 
інсультів, гострої коронарної недостатності за 

рахунок встановлення 
електрокардіостимуляторів у 90%

Зменшення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної недостатності 
за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів у 90%

27 Зменешення кількості летальних випадків за 
рахунок встановлення клапанів серця та 

оксигенаторів хворим у 30%
Зменешення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів серц я та 

оксигенаторів хворим у 30%

збільшення дистанцій ходьби, змешення 
больовго синдрому у хворих з патологією 

захворювання періферичних артерій у 100%
Збільшення дистанцій ходьби, змешення больовго синдрому у хворих з патологією 

захворювання періферичних артерій у 100%

зменшення кількості ампутацій кінцівоку хворих 
на еторосклероз судин нижніх кінцівок у 80%

Зменшення кількості ампутацій кінцівоку хворих на еторосклероз судин нижніх кінцівок
у 80%

Збільшення дистанції ходьби та зменшення 
больового синдрому за рахунок встановлення 

судинних протезіву 85%
Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок встановлення 

судинних протезіву 85%

28

Мвсовий скринінг вагітних І триместр II триместр та 
Селективний біохімічний скринінг

виконання обстежень дасть можливість 
попередити ускладненння перебігу вагітності у 

90 %пацієнтів

Мвсовий скринінг вагітних І триместр II 
триместр та Селективний біохімічний скринінг Виконання обстежень дасть можливість попередити ускладненння перебігу вагітності у 

90 %  забезпчених пацієнтів

29

Придбання препаратів для онкогематологічних хворих попередження смертності в онкогематологічних 
хворих та  покращення доступу до сучасних 
ефективних лікарських засобів у 6% хворих

Придбання препаратів для онкогематологічних 
хворих

Попередження смертності в онкогематологічних хворих у 6,3 % хворих

ЗО

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глюкози у крові хворим 
на цукровий діабет та пацієнтам із групи ризику розвитку 
цукрового діабету медичними закладами первинного та 

вторинного рівнів Вінницької області.
Охоплення диспансерним наглядом пацієнтів із 

ЦЦ 1,2 типів, в тому числі дітей -  100%-во

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глюкози у 

крові хворим на цукровий діабет та пацієнтам із 
групи ризику розвитку цукрового діабету 

медичними закладами первинного та вторинного 
рівнів Вінницької області.

Диспансерним наглядом охоплено пацієнтів із ЦЦ 1,2 типів, в тому числі дітей — 100%-во

31

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глікованого гемоглобіну 

хворим на цукровий діабет медичними закладами 
вторинного рівня Вінницької області.

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня глікованого 

гемоглобіну хворим на цукровий діабет 
медичними закладами вторинного рівня 

Вінницької області.
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Назва, зм іст заходу/напрям діяльності Запланований  результат Н азва, зм іст заходу/напрям діяльності Д осягнуті результати

32

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня мікроальбумінурії 

хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області. Покращення виявлення цукрового діабету 
(кількість випадків на 10 тис. дорослого нас.) - 

37,0

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів для визначення рівня 

мікроальбумінурії хворим на цукровий діабет 
жителям Вінницької області. Проаналізувати досягнутий результат можливо лише по річному показнику

33
Придбання засобів самоконтролю хворим на цукровий 

діабет жителям Вінницької області
Придбання засобів самоконтролю хворим на 

цукровий діабет жителям Вінницької області

34

Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 

ендокринологічного центру лабораторними препаратами та 
витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень для ранньої діагностики патології 

ендокринних залоз

Придбання лабораторних препаратів та 
витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів 
для забезпечення клініко-біохімічної лабораторії 

Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного 

центру

Проведення безкоштовних клініко-біохімічних аналізів для хворих на ендокринні
патології

35

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 
препаратами інсуліну та десмопресину при виписці зі 

стаціонару або при амбулаторному прийомі у Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціалізованому 

ендокринологічному центрі в разі першого призначення 
або переведення з одного виду препарату на інший

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
даної категорії хворих

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий 
діабет препаратами інсуліну та десмопресину 

при виписці зі стаціонару або при 
амбулаторному прийомі у Вінницькому 

обласному клінічному високоспеціалізованому 
ендокринологічному центрі в разі першого 
призначення або переведення з одного виду 

препарату на інший

100 % забезпечення лікарськими препаратами даної категорії хворих за рахунок 
залишків лікарських засобів, закуплених за кошти попередніх періодів та гуманітарної

допомоги

36
Придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів для 
лікування хворих на цукровий діабет жителів Вінницької 

області.
100 % забезпечення лікарськими препаратами

Придбання таблетованих цукрознижуючих 
препаратів для лікування хворих на цукровий 

діабет жителів Вінницької області.
Пацієнти отримують препарати за Урядовою програмою «Доступні ліки»

37
Придбання витратних матеріалів для інсулінових помп 
хворим на цукровий діабет дітям Вінницької області.

100 % забезпечення витратними матеріалами
Придбання витратних матеріалів для інсулінових 

помп хворим на цукровий діабет дітям 
Вінницької області.

Кошти заплановано виділити лише у Козятинському та Чечельницькому районах, м. 
Вінниця виділила 673.94 тис. грн.

38

Придбання препаратів інсуліну та їх аналогів для хворих на 
цукровий діабет, які знаходяться на стаціонарному 

лікуванні у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному центрі

100 % забезпечення лікарськими препаратами 
хворих на цукровий діабет, які знаходяться на 

стаціонарному лікуванні

Забезпечення препаратами інсуліну та їх 
аналогами хворих на цукровий діабет, які 
знаходяться на стаціонарному лікуванні у 

Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному 

центрі

У 2020 році кошти на виконання цього завдання не заплановані.

39

Придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів для 
лікування хворих на цукровий діабет, які знаходяться на 

стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному 
клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному 

центрі

Забезпечення таблетованими цукрознижуючими 
препаратами для лікування хворих на цукровий 

діабет, які знаходяться на стаціонарному 
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному 

центрі

У 2020 році кошти на виконання цього завдання не заплановані.

40
Забезпечення надання подіатричної допомоги хворим на 

цукровий діабет жителям Вінницької області

Зменшення кількості випадків гангрен 
зумовлених цукровим діабетом (% хворих із 

діабетичною гангреною серед загальної 
кількості хворих із ЦД) - 0,25

Забезпечення надання подіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької 

області
Проаналізувати досягнутий результат можливо лиш е по річному показнику



> № Заплановані заходи Ф актично проведені заходи

Назва, зм іст заходу/напрям діяльності Запланований  результат Н азва, зм іст заходу/напрям діяльності Д осягнуті результати

41
Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко- 

діагностичних досліджень хворих на орфанні 
захворювання по Вінницькій області

Забезпечення проведення лабораторних 
досліджень пацієнтам із орфанними 

захворюваннями з метою уточнення діагнозу на 
100%

Придбання лабораторних реактивів для 
проведення клініко-діагностичних досліджень 

хворих на орфанні захворювання по Вінницькій 
області

Забезпечення проведення лабораторних досліджень пацієнтам із орфанними 
захворюваннями з метою уточнення діагнозу на 100%

42

Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні 
захворювання по Вінницькій області, та які знаходяться на 

стаціонарному лікуванні у Вінницькому обласному 
клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному 

центрі

Забезпечення лікарськими препаратами хворих 
на орфанні захворювання на 100%

Придбання лікарських препаратів для хворих на 
орфанні захворювання

Забезпечуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Ш . П ідвищ ення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворю вання на цукровий діабет та  інших ендокринних захворю вань

43

Забезпечити розробку та проведення інформаційної 
кампанії з метою висвітлення методів профілактики та 

лікування цукрового діабету і його ускладнень, та інших 
ендокринних захворювань Підвищення рівня обзнаності населення області 

та медичних працівників з питань профілактики, 
лікування та запобігання розвтику ускладнень 

цукрового діабету та інших ендокринних 
захворювань

Проведена інформаційна кампанія з метою 
висвітлення методів профілактики та лікування 
цукрового діабету і його ускладнень, та інших 

ендокринних захворювань

В зв'язку з карантинними заходами даний пункт програми в повному обсязі виконати 
було неможливо. Але при цьому в закладі працював "Тренінговий центр" і в рамках 
його роботи проводились: - онлайн- 

консультації пацієнтів,їх родичів та лікарів ЗПСМ та ендокринологів; 
-індивідуальні заняття з пацієнами, які знаходились на стаціонарному та 
амбулабораторному лікуванні з дотриманням протиепідемічних заходів;

- проведення вебінарів, розміщення інформації на нашому сайті,в соціальних мережах, 
радіо та  телебаченні.

44
Проведення щороку на обласному рівні Всесвітнього дня 

діабету (14 листопада)

45

Підвищення якості навчання хворих на цукровий д іабету 
"Школі цукрового діабету" Вінницького обласного 

клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного 
центру

Підвищення якості навчання хворих на цукровий 
діабет у "Школі цукрового діабету" Вінницького 

обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру

Проводиться

46
Забезпечяення організації лікування хворих на рак 

щитоподібної залози раідоактивним йодом за межами 
області.

Лікування хворих на рак щитоподібної залози 
згідно протоколу на 100,0%. Прогнозна кількість 

хворих - 150 чол.

Забезпечяення організації лікування хворих на 
рак щитоподібної залози раідоактивним йодом 

за межами області. Перераховані кошти за лікування 25 хворих

47

Протидія захворюванню на туберкульоз
Забезпечення надання спеціалізованої медичної 

допомоги населенню Вінницької області

Придбання медикаментів та виробів медичного 
призначення для хворих на туберкульоз, які 

знаходяться в тубзакладах ВСТМО Фтизіатрія
Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення хворих на 

туберкульоз, які знаходяться в тубзакладах ВСТМО Фтизіатрія

48
Здійснення заходів щодо покращення імунної 

профілактики грипу та інших інфекційних захворювань 
серед дітей та медичних працівників будинків

Проведення імунізації серед контингентів груп 
ризику за епідеміологічним показником



2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п П оказник
О диниця

виміру
Д жерело інф орм ації

Затвердж ено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердж еного 
п рограм ою (% )

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, що затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7

Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серецево-судинних та судинно- 
мозкових захворювань

Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з цереброваскулярною патологією, шляхом 
запровадження процедури тромболізу в терапевтичному вікні ішемічного інсульту
Показники затрат

видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів грн.
бюджетні

асигнування 1 400 000 805500 57,5
Фінансування здійснюється відповідно до плану 
асигнувань

Показники продукту

кількість хворих з порушенням мозкового кровообігу , яким буде надана 
невідкладна допомога

осіб розрахунок закладу 1 1 0 0 ,0 812 73,8

Розбіжність між запланованою та фактичною 
кількістю хворих з порушенням мозкового 
кровообігу виникла через незначне зменшення 
випадків звернень

Показники ефективності
середня вартість лікування одного хворого грн. розрахунок 1273,0 992 77,9
Показники якості
досягнення якості лікування у хворих працездатного віку

повне відновлення % розрахунок 37,4 35,3 94,4
часткове відновлення % розрахунок 62,6 59,6 95,2

Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в 
нейрохірургічному відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенка"
Показники затрат

видатки на придбання виробів медичного призначення грн.
бюджетні

асигнування 500 000 224 900 45
Фінансування здійснюється відповідно до плану 
асигнувань

Показники продукту

Кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання
осіб розрахунок закладу 39,0 34 87,2

Показники ефективності

середня вартість лікування одного хворого

грн. розрахунок 1 0 0  0 0 0 6600 6,6

перехід з ендоваскулярних втручань до 
«відкритих» мікрохірургічних, які передбачають 
застосування менш дороговартісних виробів 
медичного призначення, в зв ’язку з чим 
зменшились середні видатки на проведення 
лікування одного хворого

Показники якості
досягнення якості лікування у хворих працездатного віку

повне відновлення % розрахунок 60,0 0 0



№ з /п Показник
Одиниця
виміру Джерело інформації Затверджено

програмою Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, що затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7

часткове відновлення

% розрахунок 40,0 100 250

Показники якості показують фактичних 100% 
виконання по частковому відновленню, оскільки 
повне відновлення досягається по закінченню 
тривалого реабілітаційного періоду, який 
пацієнт проходить поза межами 
нейрохірургічного відділення

Вірогідність летальності %

Розвиток служби екстренної медичної допомоги та медицини катастроф

Показники затрат

Кількість хворих, що потребують забезпечення лікувальними сироватками чол. звітність установ 98 0
Реалізація програми заплановано на И -  IV кв. 2020 р.

Показники продукту

Кількість доз лікувальних сироваток од. розрахунок закладу 166 Реалізація програми заплановано на П -  IV кв. 2020 р.

Кількість медикаментів та виробів медичного призначення од. розрахунок закладу 4103 0 Реалізація програми заплановано на П -  IV кв. 2020 р.

Показники ефективності

Середні витрати на забезпечення 1 дози лікувальної сироватки грн. розрахунок 1205 Реалізація програми заплановано на П -  IV кв. 2020 р.

Показники якості

Покращення своєчасності надання та якості екстреної медичної допомоги
% звітність 100 0

Реалізація програми заплановано на П -  IV кв. 2020 р.

Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню

Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних 
протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у  
онкогематологічних хворих

Показники затрат

Обсяг коштів для забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, 
лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, 
забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних ^ 
методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих

бю дж етні
асигнування 2 118 000,00 1 024 190,00 48,4

Показники продукту

кількість первинних хворих у стаціонарі осіб

статистична інформація 
закладу (Форма№20 

"Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу"), канцр-реєстр

50 28 56



■№ з/п Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Затверджено

програмою Виконано
Рівень виконання до 

затвердженого 
програмою(%)

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, щ о затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

кількість пролікованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями осіб

статистична інформація 
закладу (Форма№20 

"Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу")

350 225 64,3
Розбіжності по всіх показниках пояснюються, 
тим що" затверджено" -  річний план , а виконано

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

осіб

статистична інформація 
закладу (Форма№20 

"Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу")

7000 4500 64,3

- показники 9 місяців. Реальні дані можна 
побачити по закінченню бюджетного періоду

Показники ефективності

середня тривалість лікування одного хворого ДНІВ

статистична інформація 
закладу (Форма№20 

"Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу")

20 19 95

Показники якості

показник післяопераційної летальності %

статистична інформація 
закладу (Форма№20 

"Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу")

1,2 1,2 100

рівень виживання протягом року %

статистична інформація 
закладу (Форма№20 

"Звіт лікувально- 
профілактично го 

закладу"), канцр-реєстр

70 0 неможливо прорахувати за 9 міс.

рівень виживання протягом 5 років %

статистична інформація 
закладу (Форма№20 

"Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу"), канцр-реєстр

70 0 неможливо прорахувати за 9 міс.

Забезпечення діагностики ювенільного ревматоїдного артриту у  дітей

Показники затрат

Обсяг коштів для покращення лабораторної діагностики ювенільного 
ревматоїдного артриту у дітей

грн. бю дж етн і
асигнування 51 000,00 47 826,00 93,8

Показники продукту

Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне 
забезпечення біологічними препаратами

осіб
Стат. інф орм ація 

(реєстр  диспансерний  
облік)

30 30 100



з/п П оказник
О диниця

виміру
Д ж ерело інф орм ації

Затвердж ено
програмою

Виконано
Рівень виконання д о  

затвердж еного 
п рограм ою (% )

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, що затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

Кількість дітей на диспансерному обліку всього осіб
Стат. інформація 

(реєстр диспансерний 
облік)

105 136 129,5 Розбіжності пояснюютьсязбільшиною кількістю 
дітей на диспансерному обліку

Показники ефективності програми

Кількість обстежень
обстежен

ня
(Звіт діяльності 

лабораторії) 250 408 163,2

Показники якості програми

Обсяг проведених досліджень % розрахунковий
показник 100 163 163

Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом

Показники затрат
Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з 
муковісцидозом

г р н .
бюджетні

асигнування 182 000,00 41578 22,8

Показники продукту

Кількість хворих на диспансерному обліку, яким показано програмне 
забезпечення базисною та протирецидивною терапією

осіб Стат.інформація (реєстр 
диспансерного обліку) 20 20 100

Кількість поступлень хворих у стаціонар для проходження лікування шт.
Стат.інформація(Форма 
№20«3віт лікувально- 

профілактично го 
закладу»)

40 18 45

Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих на муковісцидоз днів
Стат.інформація (Форма 

№20«3віт лікувально- 
профілактично го 

закладу»)

560 252 45

Показники якості програми

Рівень виживання протягом 5 років. %
Стат. інформація 

(Журнал диспансерного 
обліку) 60

неможливо прорахувати за 9 місяців

Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу
Показники затрат

Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони 
здоров’я усіх форм власності

грн. розрахунок 270000 270000 100

Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, 
народжених ВІЛ-інфікованими матерями

грн. розрахунок 299900 299900 100



№  з/п П оказник
О диниця

виміру
Д ж ерело інф орм ації

Затвердж ено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердж еного 
п рограм ою (% )

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, що затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на 
ВІЛ- інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів

грн. розрахунок 200100 145500 72,7

Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у BIJI-інфікованих грн. розрахунок 85000 85000 100
Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг 
ефективності APT

грн. розрахунок 100000 0

Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та 
ускладнень у хворих на ВШ -інфекцію

грн. розрахунок 100000 49000 49

Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та 
студентів військових навчальних закладів методом імунохемілюмінесцентного 
аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С

грн. розрахунок 230000 213800 93

Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними 
гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі 
Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця

грн. розрахунок 500000 0

Показники продукту

Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами 
захисту від інфікування на ВІЛ/СШ Д та інших соціально -  небезпечних хвороб

Кількість осіб розрахунок 19 49 257,9

Кількість дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 
забезпечених адаптованими молочними сумішами

Кількість
дітей розрахунок ЗО 32 106,7

Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію
Кількість

досліджень розрахунок 4320 6240 144,4

Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД хворих Кількість осіб розрахунок 3264 5472

Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторинг 
ефективності APT

Кількість
досліджень розрахунок 2000 0

Охоплення послугами діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

Кількість
досліджень розрахунок 26806 39528

Охоплення послугами діагностики вірусних гепатитів В та  С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів

Кількість осіб розрахунок 1600 1400

Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та С на базі 
Гепатологічного Центру м.Вінниця

Кількість осіб розрахунок 65 0

Показники ефективності програми
Витрати на одного забезпеченого засобами індивідуального захисту від ВІЛ- 
інфекції

г р н . розрахунок 14210,53 5510,2 38,8

Витрати (адаптовані молочні суміші) на одну дитину першого року життя, 
народжену від ВІЛ-інфікованих матерів

г р н . розрахунок 9996,67 9371,88 93,8



,№ з/п П оказник
О диниця

виміру
Д жерело інформації

Затвердж ено
програм ою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердж еного 
п рограм ою (% )

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, що затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7
Витрати на одне дослідження на BIJI-інфекцію грн. розрахунок 46,32 23,32 50,3

Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу, хвору на 
ВІЛ/СНІД

грн. розрахунок 26,04 15,53 59,6

Витрати на одне дослідження для проведення моніторингу ефективності APT грн. розрахунок 50 0

Витрати на одне дослідження опортуністичних інфекцій,супутніх захворювань у 
хворих на ВІЛ - інфекцію

грн. розрахунок 3,73 1,24 33,2

Витрати на діагностику вірусних гепатитів В та С на одну особу (призовника, 
військовослужбовця,студентів військових НЗ)

грн. розрахунок 143,75 152,71 106,2

Витрати на 1 цикл лікування одного хворого від вірусних гепатитів В та С на базі 
Гепатологічного Центру м.Вінниця

грн. розрахунок 7692,31 0

Показники якості програми
Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ- 
інфекції т а  інших соціально — небезпечних хвороб

% розрахунок 50 100 200

Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері до дитини, шляхом штучного 
вигодовування дітей першого року життя (клінічний протокол «Попередження ВІЛ 
від матері до дитини»)

% розрахунок 100 67 67

Виявлення нових випадків ВШ -інфекції на ранніх стадіях у різних категорій 
населення (клінічний протокол "Про удосконалення добровільного консультування 
і тестування на ВІЛ-інфекцію")

% розрахунок 100 100 100

Підвищення рівня доступності послуг діагностики вірусних гепатитів В та С у 
ВІЛ/СНІД хворих

% розрахунок 100 100 100

Охоплення лабораторним супроводом перебігу ВІЛ-інфекції та  моніторинг 
ефективності APT

% розрахунок 100 0

Охоплення стаціонарних хворих лабораторною діагностикою опортуністичних 
інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію

% розрахунок 100 50 50

Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та С у 
призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів

% розрахунок 100 87,5 87,5

Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С на базі 
гепатологічного центру м.Вінниця

% розрахунок 100 0

Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію
Показники затрат

обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію
грн.

бюджетні
асигнування 300 000

297600
99,2

закупівля проводиться на залишок, різниця між 
планом та фактом за рахунок зміни ціни під час 
закупівлі

Показники продукту



.№ з/п П оказник
О диниця

виміру
Д жерело інформації

Затвердж ено
програмою

В иконано
Рівень виконання до 

затвердж еного 
програм ою (% )

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, що затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7

ЕХ фактор коагуляції крові фл. розрахунок 25 52 208
закуплено препарати іншого дозування замість 
запланованих 1000 МО по 500 МО

VIII фактор коагуляції крові фл. розрахунок 15 28 186,7
Показники ефективності
Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування IX фактором 
коагуляції крові

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу 11 10 90,9

Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування VIII фактор 
коагуляції крові

осіб
Внутрішній облік 

хворих закладу
74 71

кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму 
коштів IX фактором коагуляції крові

осіб розрахунок 2 1 50

кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму 
коштів VIII фактором коагуляції крові

осіб розрахунок 1 3 300

Показники якості

рівень попередження смертності хворих з дефіцитом IX фактору коагуляції від 
кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)

% Стандарти лікування 18,2 10 54,9

рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції від 
кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)

% Стандарти лікування 1,35 4,05 300

Придбання ендопротезів великих суглобів
Показники затрат

обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів грн.
бюджетні

асигнування 1 200 000 788420 65,7 Закуплено заплановану кількість виробів, а на 
економію проводиться повторна закупівля

Показники продукту

кількість хворих, яким буде проведено оперативне втручання осіб
Внутрішній облік 

хворих 25 29

Показники ефективності
середні витрати на проведення оперативного втручання одному хворому грн. розрахунок 48 000,00 27186,9

Показники якості

відновлення працездатності у працюючих хворих за рахунок імплантації 
кульшових та колінних суглобів

% Стандарти лікування 90

Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю IV  ступеню медикаментами супроводу
Показники затрат

Видатки на придбання медикаментів грн.
бюджетні

асигнування 800 000,00 770530 96,3 Закупівля на залишок коштів проводиться

Показники продукту
загальна кількість осіб, що потребує медикаментів супроводу при порушенні 
кальцій-фосфорного обміну

осіб Реєстр хворих 75 75 100



*№ з/п П оказник
О диниця

виміру
Д жерело інф орм ації

Затвердж ено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердж еного 
програмою (% )

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, що затверджені програмою

і 2 3 4 5 6 7

Показники ефективності
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого при порушенні кальцій- 
фосфорного обміну

грн. розрахунок 10667 10273 96,3

Показники якості

проведення безпеченого та адекватного лікування хворих з хронічною нирковою 
недостатністю IV ступеню

% Стандарти лікування 100 100 100

Медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного 
гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської о б ’єднаної територіальної громади, 
хворим на хронічну ниркову недостатність
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів та виробів медичного призначення 
для забезпечення супроводу нирковозамісної терапії методом програмного 
гемодіалізу жителям населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади, хворим на хронічну ниркову недостатність

грн.
бюджетні

асигнування 1 047 000,00 785250 75

Закупівля на залишок коштів проводиться

Показники продукту
загальна кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, хворих на хронічну 
ниркову недостатність, що потребують медикаментів супроводу

осіб Реєстр хворих 87 87 100

кількість осіб-жителів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, 
яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу

осіб розрахунок 87 87 100

Показники ефективності
середні витрати на забезпечення лікування одного хворого грн. розрахунок 12034,5 9025,9 75
Показники якості
забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти лікування 100 100 100

Придбання препаратів невідкладної допомоги у  разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні
Показники затрат
обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі 
роділь та породіль

грн. бюджетні
асигнування 200 000 144640 72,3 Закупівля на залишок коштів проводиться

Показники продукту
кількість хворих, що будуть забезпечені стандартним набором медикаментів у разі 
кровотечі

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу 16 12 75

Показники ефективності

середні витрати на надання невідкладної допомоги в одному випадку кровотечі
грн. розрахунок 12 500 12053 96,4
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Показники якості
забезпечення зупинки кровотечі та  подальшого життя пацієнтам % Стандарти лікування 100 0

Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у  новонароджених
Показники затрат
Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у 
новонароджених

гр н .
бюджетні

асигнування 250 000 178790 71,5 Закупівля на залишок проводиться., с 
закуплених 10 флаконів використано 4 флакони.

Природні фосфоліпіди 120 мг по 1,5 мл. флак. стандарти лікування 15 10 66,7
Пейона амп. стандарти лікування 20 6 ЗО

Показники продукту
кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними 
фосфоліпідами (куросурф)

осіб стандарти лікування 8 3 37,5

кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені пейона осіб стандарти лікування 3 1
Показники ефективності

Придбання природних фосфоліпідів з розрахунку на одну недоношену дитину
фл. стандарти лікування 2 2 100

Придбання пейони з розрахунку на одну недоношену дитину амп. стандарти лікування 6 0
Показники якості
Забезпечення подальшого життя малюків, в яких виникнуть вказані стани % стандарти лікування 85 85 100

Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом
Показники затрат

обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з анофтальмом
грн.

бюджетні
асигнування 40 000 19900 49,8

Протези були закуплені в заплановому обсязі. 
Залишок коштів це економія яка виникла під час 
проведення торгів, на неї проводяться торги.

кількість очних протезів, що будуть придбані шт. стандарти лікування 40 40 100
Показники продукту
кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези осіб стандарти лікування 40 0 0
Показники ефективності

середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом грн. ззрахунок до коштори 1 000 497,5 49,8

Показники якості
Забезпечується протезування хворих з анофтальмом % стандарти лікування 100 100

Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти
Показники затрат

обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення 
операцій з приводу катаракти

грн.
бюджетні

асигнування 250 000 247780 99,1
закупівля на залишок проводиться
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кількість наборів для проведення операцій з приводу катаракти-факоемульсікації з 
імплатанцією м ’якої ЮЛ

ш т . стандарти лікування 37 45 121,6

Показники продукту
кількість хворих з анофтальмом у яких будуть використані протези осіб стандарти лікування 37 45 121,6
Показники ефективності
середні витрати на проведення однієї операції грн. розрахунок 6 756 5506

Показники якості

забезпечення малоінвазивної сучасної техніки операцій, покращення рівня життя
/^пацієнті і стандарти лікування 100 100 100

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію
Показники затрат

Видатки на закупівлю лікувального харчування грн.
бюджетні

асигнування 1 000 000 887640 88,8 Закупівля на залишок проводиться

Показники продукту

кількість дітей, що потребують лікувального харчування осіб
Внутрішній облік 

хворих закладу 37 37 100

Показники ефективності
кількість дітей, що зможуть отримати лікувальне харчування осіб стандарти лікування 37 37 100
Показники якості

Забезпечення активного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із 
загальної кількості дітей, що потребують лікувального харчування

% стандарти лікування 42 42 100

Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують 
харчування

% стандарти лікування 67,7 67,7 100

Придбання кардіовиробів
Показники затрат

Видатки на закупівлю кардіовиробів
грн.

бюджетні
асигнування 1 300 000 1 256 040,00 96,6

.Закупівля на залишок коштів проводиться. 
Різниця між планом та фактом виникла через 
зміну цін на ринку.

Показники продукту
Кількість хворих з патологією захворювання периферичних судин, яким буде 
надано допомогу.

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу

10 9 90

Кількість хворих, яким буде покращенно життя зі стабілізацією артеріального 
тиску за рахунок штучних водіїїв ритму серця

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу

10 10 100

Кількість хворих у яких будуть встановлені механічні клапани серця та 
оксигенатори для дорослих

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу

6 5 83,3

Кількість хворих з патологією тромбоемболія легеневої артерії, яким буде надано 
медичну допомогу

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу

0
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Кількість хворих на атеросклероз судин, яким буде надано допомогу осіб
Внутрішній облік 
хворих закладу 10 10 100

Кількість хворих яким буде проведено ротаційну тромбоемболію та 
ендартеректомію

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу

2 2 100

Кількість хворих, яким буде надано медичну допомогу за рахунок встановлення 
судинних протезів

осіб Внутрішній облік 
хворих закладу

10 8 80

Показники ефективності 0
Середні витрати на одного хворого з патологією захворювання периферичних 
судин

грн.
розрахунок

25 000 26000 104

Середні витрати на стабілізацією артеріального тиску одного хворого за рахунок 
штучних водіїїв ритму серця

грн.
розрахунок

25 000 26000 104

Середні витрати на придбання механічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку 
на одного хворого

грн.
розрахунок

36 700 37000 100,8

Середні витрати на придбання препарату алпростадил з розрахунку на одного 
хворого на атеросклероз судин нижніх кінцівок

грн.
розрахунок 24 000

25000 104,2

Середні витрати на встановлення суддиних протезів на одного хворого грн. розрахунок 10 000 10000 100

Середні витрати на лікування одного хворого яклму буде проведено ротаційну 
тромбоектомію та ендартеректомію

грн.
розрахунок 120 000

120000 100

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

%
стандарти лікування

70 70 100

Попередженні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м Моргані- 
Едамса-Стокса за рахунок встановлення електрокардіостимуляторів

%
стандарти лікування

60 60 100

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

%
стандарти лікування

90 90 100

Зменешення кількості летальних випадків за рахунок встановлення клапанів 
серця та оксигенаторів хворим

%
стандарти лікування

30 30 100

Збільшення дистанцій ходьби, змешення больовго синдрому у хворих 3 
патологією захворбвання періферічних артерій

%
стандарти лікування

100 10 0 100

Зменшення кількості ампутацій кінцівок у хворих на атеросклероз судин нижніх 
кінцівок

%
стандарти лікування

80 80 100

Збільшення дистанції ходьби та зменшення больового синдрому за рахунок 
встановлення судинних протезів

%
стандарти лікування

85 85 100

Лікування онкогематологічних хворих (цитостатична терапія)
Показники затрат
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грн.
Видатки на придбання медикаментів

бюджетні
асигнування 2 000 000 1 846 760 92,3

закупівля проведена не повністю. Не всі 
закуплені препарати були отримані від фірми 
постачальника.

Показники продукту
придбання препаратів цитостатичної терапії та терапії супроводу для лікування

флакони
онкогематологічних хворих т стандарт лікування

590 553 93,7

Показники ефективності
забезпечення хворих лікарськими засобами для проведення хіміотерапії та  терапії

осіб
супроводу стандарти лікування

54 57 105,6

Показники якості
попередження смертності у онкогематологічних хворих та покращення доступу до 
сучасних ефективних лікарських засобів

%
стандарти лікування

6 6,3 105

Масовий скринінг вагітних І  триместр II  триместр та Селективний біохімічний скринінг
Показники затрат

Видатки на придбання витратних матеріалів та  наборів реактивів ГРН’
бюджетні

асигнування 400 000 219510 54,9
закупівля проводиться

Показники продукту
Кількість пацієнтів, яким буде проведено пренатальний скринінг осіб внутрішній облік 494 271 54,9
Показники ефективності
Середні витрати на скринінг з розрахунку на одного хворого пацієнта грн. розрахунок 810 810
Показники якості
Виконання обстежень за стандартами дасть можливість попередити ускладнення 
перебігу вагітності

%
Стандарт обстеження

90 90

Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до 
біохімічних аналізаторів
Показники затрат

видатки на придбання лабораторних реактивів та витратних матеріалів до 
біохімічних аналізаторів розрахунок

400 000,00 262712 65,7

Показники продукту
кількість придбаних наборів лабораторних реактивів та витратних матеріалів до 
біохімічних аналізаторів розрахунок

65 32 49,2

Показники ефективності

проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень 1(4,1 розрахунок
25800 22000 85,3

Показники якості
забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до 
біохімічних аналізаторів

%
розрахунок

21 14 66,7
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Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії ВОКВЕЦ наборами для визначення рівня гормонів в організмі
Показники затрат

видатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі грн. розрахунок 719 073,00 663342 92,2

Показники продукту

кількість придбаних наборів для визначення рівня гормонів в організмі набори розрахунок 87 67 77

Показники ефективності

проведення хворим на цукровий діабет лабораторних досліджень
К-ть

достіджень розрахунок 9 100 7384 81,1

Показники якості
забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі % розрахунок 25 23 92

Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних дослідженнь хворих на орфанні захворювання у  
Вінницькій області

Показники затрат

видатки на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів В інницької грн.
області розрахунок

314 127 207002 65,9

Показники продукту

кількість придбаних наборів лабораторних реактивів для проведення клініко- 
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання жителів В інницької набір 
області розрахунок

28 8 28,6

Показники ефективності
К-ть

дослідже
проведення хворим на орфанні захворювання лабораторних досліджень нь розрахунок

3380 14533 430

Показники якості
забезпечення лабораторними препаратами та витратними матеріалами до 
біохімічних аналізаторів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих 
на орфанні захворювання жителів Вінницької області

%
розрахунок

100 66,00 66

Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню
Показники затрат

передбачений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак 
щитоподібної залози радіоактивним йодом на початку року

грн.
бюджетні

асигнування 1 812 000 0
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обсяг коштів переданий у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання 
медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному 
регіональному лікувально-діагностичному центрі

грн. зміна асигнувань 400 000 230711 57,7
оплата коштів в сумі 45,47тис.грн. за  5 
хворих, які отримали лікування в 2019 році 
та  185,235тис.грн. за  20 хворих, які 
отримали лікування в 2020 році

уточнений обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак 
щитоподібної залози радіоактивним йодом

грн. бюджетні
асигнування 1 412 000 0

Показники продукту

кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним йодом пацієнти
звітність закладу 

(форма № 35-здоров) 150 25 16,7
перераховані кошти за лікування 25 хворих

Показники ефективності

дотримання клінічних протоколів лікування хворих на рак щитовидної залози пацієнти звітність закладу 
(форма №35-здоров) 150 25 16,7

Показники якості

продовжить безрецедивний період та тривалість життя хворих, перехворівших на 
рак щитовидної залози

пацієнти
звітність закладу 

(форма № 35-здоров) 150 25 16,7

Протидія захворюванню на туберкульоз
Показники затрат

Обсяг коштів, витрачених на придбання респіраторів грн. бюджетні асигнування 1 0 0  0 0 0

Показники продукту
Кількість респіраторів од. розрахунок 769
Показники ефективності

Відсоток забезпеченності медпрацівників засобами індивідуального захисту % розрахунок 70

Показники якості

Відсутність випадків захворювання на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки 
на 3 роки)

випадки розрахунок
0-2 випадки 

на 3роки

Придбання одноразових хірургічних масок
Показники затрат

Обсяг коштів витрачених на придбання одноразових хірургічних масок грн.
Бюджетні

асигнування 50 000

Показники продукту
Кількість одноразових хірургічних масок Од. розрахунок 50 000
Показники ефективності
Відсоток забезпеченності пацієнтів засобами індивідуального захисту % розрахунок 50

Показники якості
Відсутність випадків захворювання на туберкульоз серед працівників закладу (0-2 
випадки наЗ роки)

випадки розрахунок
0-2 випадки 

на 3 роки



*№ з/п Показник
О диниця

виміру
Д жерело інформації

Затвердж ено
програмою

Виконано
Рівень виконання до 

затвердж еного 
програм ою (% )

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, що затверджені програмою .

і 2 3 4 5 6 7

стаціонарному етапі (обласні тубзаклади)
Показники затрат
Кількість коштів, витрачених на придбання засобів патогенетичної терапії та 
терапії супроводу грн бюджетні

асигнування 2 0 0  0 0 0 170300 85,2

Показники продукту
Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для патогенетичної терапії 
стаціонарних хворих на туберкульоз од. розрахунок 46 31 67,4

закупівля по потребі
Показники ефективності

Кількість хворих на туберкульоз, що потребують патогенетичної терапії осіб
Ст..ф.16, Тб07,тб 

07МРТБ 2 0 0 109 54,5
зменшення кількості виявлених випадків і ь  на 
території області у зв’язку з епідемією 
коронавірусу

Показники якості
Відсоток хворих на туберкульоз, що отримували патогенетичну терапію, від тих, 
що потребували % розрахунок 98 10 0 1 0 2 усі хворі, які поступили у туб стаціонар, 

потребували та отримували терапію супроводу

Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що потребують 
хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегеневих форм туберкульозу
Показники затрат
Кількість коштів, витрачених на придбання засобів медичного призначення для 
хірургічного лікування хворих на туберкульоз грн. бюджетні

асигнування 2 0  0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0

Показники продукту
Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для хірургічного 
лікування хворих на туберкульоз од. розрахунок 6 6 1 0 0

Показники ефективності

Кількість хворих на туберкульоз, що потребують хірургічного втручання з метою 
досягнення ефективності лікування

осіб Ст..ф.20 27 23 85,2
зменшення кількості виявлених випадків 3 
потребою оперативних втручань на території 
області у зв’язку з епідемією коронавірусу

Показники якості
Відсоток вилікуваних хворих на туберкульоз серед тих, кому було проведено 
оперативне втручання % розрахунок 80 100 125

усі випадки успішно прооперовані

Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекцп/СШДу
Придбання ко-тримоксазолу та аналогів для профілактики опортуністичних 
інфекцій в тубстаціонарі
Показники затрат
Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксазолу, його аналогів та 
інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій грн. бюджетні

асигнування 40 100 31400 78,3

Показники продукту
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О д и н и ц я
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Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії
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Пояснення щодо розбіжностей між виконаними 
показниками і тими, що затверджені програмою

1 2 3 4 5 6 7
Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики 
опортуністичних інфекцій од. розрахунок 1 0
Показники ефективності

Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних 
інфекцій

осіб ст.ф .№ 4 закладу 22

Показники якості

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

% розрахунок 90 0

Придбання вакутайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів тубкзакладів
Показники затрат

Кількість коштів, витрачених на придбання вакутайнерів грн.
бю дж етн і
асигнування 18000 10400 57,8

Показники продукту
Кількість вакутайнерів шт. розрахунок 2000 1500 75 закупівля по потребі

Показники ефективності

Кількість тестів на ВІЛ-інфікування на 1 стаціонарного хворого у 
ВОСТМО "Фтизіатрія"

досл.
С т..ф .20

1 1 100

Показники якості

Відсоток охоплення ДКТ стаціонарних хворих ВОСТМО "Фтизіатрія" %
розрахунок, Ст..ф20

98 98,2 100,2
плюс 1 (в усіх показаних випадках проведене 
ДКТ та за винятком 1 відмови та пізнього 
виявлення)

Забезпечення метрологічного обслуговування обладнання в лабораторіях І-ІІІрівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами

Показники затрат
Кількість коштів, витрачених на метрологічне обслуговування та 
валідацію лабораторної апаратури

грн Бю дж етні
асигнування 80000

Реалізація заходу заплановано IV кв. 2020 р.

Показники продукту
Кількість одиниць лабораторної апаратури і техніки, які підлягають 
метрологічному обслуговуванню та валідації

Од. розрахунок
70

Показники ефективності
Відсоток лабораторного обладнання, яке пройшло метрологічне 
обслуговування та валідацію

% розрахунок
100

Показники якості
Відсоток лабораторій І-ІІІ рівня діагностики туберкульозу, які 
відповідають стандартам якості

% розрахунок

100
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і 2 3 4 5 6 7

Забезпечення туб закладів обладнанням та витратними матеріалами 
для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння 
та посіву на тверді поживні середовища

Показники затрат
Обсяг коштів, витрачених на придбання витратних матеріалів для 
лабораторної діагностики туберкульозу

грн Бюджетні
асигнування 100000 100000 100

Показники продукту
Кількість найменувань, необхідних для лабораторної діагностики 
туберкульозу

Од. розрахунок
8 8 100

Показники ефективності
Кількість мікроскопічних досліджень на 1 пацієнта тубзакладу Піт.. Обл.ф.№252-2/0 4 4 100
Показники якості
Відсоток обстежених за допомогою мікроскопії та посіву на тверді 
середовища

% розрахунок

99,5 99,5 100

Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних 
працівників будинків дитини
Показники затрат
медикаментозні засоби грн. звітність установ 55700 0 Реалізація заходу заплановано IV кв. 2020 р.

Показники продукту
придбання вакцин грн. звітність установ 55700 0
Показники ефективності
проведення імунізації серед контингентів груп ризику за епідеміологічним 
показником чол. звітність установ 250 0

Показники якості
зменшення рівня захворюваності, смертності та  інвалідності від інфекційних 
хвороб чол. звітність установ 250 0

Вчасно проведені профілактичні та  лікувальні заходи сприятимуть недопущенню 
ускладнень епідемічної ситуації в закладах чол. звітність установ 250
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3. Аналітичний описовий звіт щодо:

3.1 додаткових заходів, не передбачених програмою:

Додаткових заходів, не передбачених програмою; Додаткові заходи, не передбачені даною програмою, протягом звітного періоду не здійснювалися.

3.2 стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у  відповідному періоді:

фінансування заходів програми недостатнє. Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для виконання заходів програми за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженні рішеннням 4 сесії 7 скликання обласної Ради № 45 від 11.02.2016р. "Про обласну Програму 
"Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян" на 2016-2020 роки" (зі змінами) становлять 809600,237тис.грн. Уточнений обсяг коштів на реалізацію заходів програми, який передбачений рішенням про обласний бюджет на 2020 рік становить лише 
20624,38 тис.грн. (2,5% від потреби).

3.3 результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді:

Фактичні значення індикаторів(показників) оцінки результативності реалізації плану заходів майже по всіх заходах програми відповідають затвердженим індикаторам (показникам)

3.4 проблемних питань, зовніш ніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх  вирішення):

Суттєвих проблемних питань, внутрішніх т а  зовнішніх чинників, які б впливали на виконання плану заходів у І - Ш кварталах 2020 року не виникло.

3.5 висновки та пропозиції щодо:

3.5.1. впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону:

за показниками ефективності т а  якості реалізація заходів програми впливає на зниження рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності, забезпечення активного життя т а  нормального подальшого розвитку

дітей і дорослих жителів Вінницької області; вплив реалізації заходів програми на динаміку основних показників можливо проаналізувати лише по річним показникам; 
остаточну оцінку реалізації програми можливо буде провести лише по її закінченню.

3.5.2.доцільності продовження виконання програми:

продовження виконання плану заходів по програмі необхідне для зниження рівня смертності деяких категорій хворих, відновлення працездатності та збільшення продовжуваності життя хворих, забезпечення активного ж иття та  нормального подальшого розвитку д ітей  і дорослих жителів 
Вінницької області; при продовженні програми за напрямком - забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням т а  супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення 
лікарських засобів у онкогематологічних хворих - збільшиться рівень поліпшення якості надання спеціалізованої онкологічної допомоги, зменшиться летальність та інвалідизація хворих з онкогематологічною патологією, підвищиться виживання хворих на онкогематологічну патологію; 
реалізація заходів, направлених на профілактику т а  боротьбу зі СНІДом позитивно вплине на динаміку розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення Вінницької області, своєчасне виявлення нових випадків інфікування забезпечує можливість на ранніх стадіях розпочати 
лікування хворих і попередити подальше розповсюдження інфекції.

3.5.3. Уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання:
уточнення показників результативності, обсягів та джерел фінансування - п.2



Додаток 3 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 року №469

Ф інансування обласних програм за 9 місяців 2020 року

№з/п Показник Обсяг коштів, передбачений на 
фінансування заходу згідно програми

Обсяг коштів, передбачений на 
фінансування заходів у відповідному 

джерелі на 2020 рік з урахуванням змін
Фактично профінансовано у звітному році Касові видатки у звітному році

Кредиторська 
заборгованість у 

звітному році

Залишок невикористаних 
асигнувань

Пояснення щодо 
розбіжностей та 

відхилень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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1

Обласна програма "М айбутнє 
Вінниччини в збережені здоров'я 

громадян" на 2016-2020 роки, рішення 4 
сесії 7 скликання № 45 від 11.02.2017 961,5 93498,1 256499,69 38,1 0 20624,380 3540,900 0,000 0,000 12842,321 2996,500 0,000 0,000 12375,921 2996,5 0 0 0 0 0 0 7782,059 544,4 0

Розвиток надання допомоги хворим з 
неінфекційною патологією, лікування та 
профілактики серецево-судинних та судинно- 
мозкових захворювань

1400 1400,000 1109,000 805,500 0 291 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Забезпечення дороговартісними виробами 
медичного призначення пацієнтів, що 
знаходяться на стаціонарному лікуванні в 
нейрохірургічному відділенні комунального 
закладу "Вінницька обласна психоневрологічна 
лікарня ім. акад.ОД.Ющенка"

500 500,000 372,500 224,900 0 127,5 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання лікувальних сироваток

200 200,000
0 200 0 0

використання 
відповідно до плану

Оновлення регіонального резерву лікарських 
засобів, виробів медичного призначення та 
медичного обладнання на випадок 
виникнення надзвичайних ситуацій

4092,4 2092,380

0 2092,38 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну 
патологію, лікуванням та супроводжуючою 
терапією згідно клінічних 
протоколів.Забсзпечення виробами медичного 
призначення для впровадження сучасних методів 
введення лікарських засобів у 
онкогематологічних хворих.

26730,1 291,24 2118,000 1024,190 1024,190 0 1093,81 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Забезпечення базовими лікарськими засобами 
дітей з муковісцидозом 300 1811,65 182,000 41,578 41,578 0 140,422 0 0

використання 
відповідно до план}'

Забезпечення діагностики ювенільного 
ревматоїдного артриту у дітей. 51 51,000 47,826 47,826 0 3,174 0 0

використання 
відповідно до плану

Забезпечення виконання заходів з інфекційного 
контролю в закладах охорони здоров’я усіх форм 
власності (придбання деззасобів та виробів 
медичного призначення) 270 270,000 270,000 270,000

0 0 0 0

Забезпечення адаптованими молочними 
сумішами для дітей першого року життя, 
народжених ВІЛ-інфікованими матерями 736,1 299,900 299,900 299,900

0 0 0 0

Забезпечення вільного доступу до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію 
для населення, передусім для груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням 
методу ІФА

300 200,100 145,500 145,500

0 54,6 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Проведення досліджень на вірусні гепатити В та 
С у ВІЛ-інфі кованих 85 85,000 85,000 85,000 0 0 0 0
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Забезпечення лабораторного супроводу перебіг 
BIJI-інфекції та моніторинг ефективності APT

100 100,000
0 100 0 0

використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Діагностика опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ- 
інфекцію 100 100,000 49,000 49,000

0 51 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Забезпечення дослідження зразків крові 
призовників, військовослужбовців та студентів 
військових-навчальних закладів методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу (IXЛА) на 
гепатити В та С 230 230,000 213,800 213,800

0 16,2 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Забезпечення лікування та медикаментозної 
профілактики опортуністичних інфекцій, 
супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що 
передаються статевим шляхом, вірусних 
гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, 
зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб -  
стаціонарних хворих. 150

0 0 0 0

Забезпечення специфічного противірусного 
лікування пацієнтів з хронічними гепатитами В 
та С, що мають виражений ступінь 
фіброзу/циррозу (F3/F4) на базі Гепатологічного 
Центру МКЛ№1 м.Вінниця 500 500,000

0 500 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання фактору коагуляції крові для хворих 
на гемофілію 300 300,000 297,600 297,600

0 2,4 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання ендопротезів великих суглобів 23361,5 1200,000 788,420 788,420

0 411,58 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі 8747,4 1847,000 1555,780 1555,780

0 291,22 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання препаратів невідкладної допомоги у 
разі кровотечі роділь та породіль в акушерському 
стаціонарі обласної лікарні 200 200,000 144,640 144,640

0 55,36 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання лікарських засобів для лікування 
дихальних розладів у новонароджених 250 250,000 178,790 178,790

0 71,21 0 0
використання 
відповідно до план)' 
асигнувань

Придбання очних протезів для хворих з 
анофтальмом 40 40,000 19,900 19,900

0 20,1 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання наборів розхідних матеріалів для 
проведення операцій з приводу катаракти 250 250,000 247,780 247,780

0 2,22 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Забезпечення лікувальним харчуванням дітей 
хворих на фенілкетонурію 1000 1000,000 887,640 887,640

0 112,36 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання кардіовиробів 9259,3 1300,000 1256,040 1256,040
0 43,96 0 0

використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання препаратів для онкогематологічних 
хворих 2000 2000,000 1846,760 1876,760

0 153,24 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання витратних матеріалів та наборів 
реактивів для проведення масового скринінгу 
вагітних 400 400,000 219,510 219,510

0 180,49 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання витратних матеріалів до біохімічних 
аналізаторів закладами первинного та вторинного 
рівнів Вінницької області

27 833,4 830,500 787,600 787,600 0 0 42,9 0
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Забезпечення клініко-біохімічної лабораторії 
Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного 
центру лабораторними препаратами та 
витратними матеріалами до біохімічних 
аналізаторів

7 435,3 1119,073 926,054 926,054 0 193,019 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий 
діабет препаратами інсуліну та десмопресину при 
виписці зі стаціонару або при амбулаторному 
прийомі у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі в разі першого призначення або 
переведення з одного виду препарату на інший

961,5 0 0 0 0

Придбання таблетованих цукрознижуючих 
препаратів для лікування хворих на цукровий 
діабет жителів Вінницької області.

79 409,0 515,800 352,800 352,8 0 0 163 0

Придбання витратних матеріалів для інсулінових 
помп хворим на цукровий діабет дітям 
Вінницької області.

4 461,2 813,400 673,900 673,9 0 0 139,5 0

Придбання препаратів інсуліну та їх аналогів для 
хворих на цукровий діабет, які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціалізованому 
ендокринологічному центрі

672,5 0 0 0 0

Придбання таблетованих цукрознижуючих 
препаратів для лікування хворих на цукровий 
діабет, які знаходяться на стаціонарному 
лікуванні у Вінницькому обласному клінічному 
високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі

216,9 0 0 0 0

Забезпечення надання педіатричної допомоги 
хворим на цукровий діабет жителям Вінницької 
області

59,3 29,2 2,000 2,000 2,0 0 0 0 0

Придбання лабораторних реактивів для 
проведення клініко-діагностичних досліджень 
хворих на орфанні захворювання по Вінницькій 
області

339,7 314,127 207,002 207,002 0 107,125 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Придбання лікарських препаратів для хворих на 
орфанні захворювання по Вінницькій області

142 664,0 1379,200 1180,200 1 180,2 0 0 199 0

Придбання лікарських препаратів для хворих на 
орфанні захворювання, які знаходяться на 
стаціонарному лікуванні у Вінницькому 
обласному клінічному високоспеціалізованому 
ендокринологічному центрі

221,7 0 0 0 0

Забезпечити розробку та проведення 
інформаційної кампанії з метою висвітлення 
методів профілактики та лікування цукрового 
діабету і його ускладнень, та інших ендокринних 
захворювань 325,4

0 0 0 0

Проведення щороку на обласному рівні 
Всесвітнього дня діабету ( 14 листопада) 38,1 0 0 0 0
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Підвищення якості навчання хворих на цукровий 
діабет у "Школі цукрового діабету" Вінницького 
обласного клінічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру

4,7 0 0 0 0

Удосконалення надання онкологічної допомоги 
дорослому населенню 1812,0 1412,000 230,711 230,711 0 1181,289 0 0 оплата відповідно до 

актів виконаних робіт
Протидія захворюванню на туберкульоз, 
придбання медикаментів та виробів медичного 
призначення 802,1

608,100 377,400 332,100 0 230,7 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань

Здійснення заходів щодо покращення імунної 
профілактики грипу та інших інфекційних 
захворювань серед дітей та медичних працівників 
будинків

55,7 55,700 0 55,7 0 0
використання 
відповідно до плану 
асигнувань


