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ВШНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 630

15 червня 2018 р. 33 сесія 7 скликання

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”

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання № 893 
від 24 червня 2015 року „Про Стратегію збалансованого регіонального 
розвитку Вінницької області на період до 2020 року”, враховуючи рішення 27 
сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 513 
„Про план роботи обласної Ради 7 скликання на 2018 рік”, клопотання 
обласної державної адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення і з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я Вінницької 
обласної державної адміністрації Грабович Л.О. „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” взяти до відома (додається).

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

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 33 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 15 червня 2018 р. № 630

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»

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. Метою Програми є вирішення питань галузі 
охорони здоров'я, спрямованих на покращення медикаментозного та 
матеріально-технічного забезпечення напрямів діяльності закладів охорони 
здоров'я області, особливо третинного рівня надання медичної допомоги.

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

вінничан на 2016-2020 роки, серед яких: 1. Покращення якості охорони 
материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров'я громадян;
2. Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, 
лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових 
захворювань; 3. Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та 
дорослому населенню області.

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

III. Формування у  населення мотивації до здорового способу життя. 
Профілактичні напрями. Міжгалузева співпраця.

На 2017 рік заплановано фінансування заходів в обсязі 90,3 млн. грн. 
Протягом року профінансовано 87,7 млн. грн, що складає 97,1% від 
потреби.

На виконання завдань Програми стосовно покращення якості охорони 
материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров'я 
громадян. Для забезпечення акушерського стаціонару препаратами 
невідкладної допомоги для зупинки кровотеч придбано медичних препаратів 
на суму 199,84 тис грн.

Також, для забезпечення хворих на фенілкетонурію продуктами 
лікувального харчування придбано 1614 банок суміші на суму 1,7 млн. грн., 
що складає 99,7% від запланованого. Харчування отримали 37 дітей, що 
хворіють на фенілкетонурію. Це забезпечило відсутність клінічних проявів 
хвороби у 25 дітей (67,7%).

Для проведення неонатальної реанімації новонароджених препаратами 
сурфактантів виділено 241,5 тис.грн, що складає 100% від запланованої 
потреби. Допомогу отримало 28 маленьких пацієнтів, що потребували



неонатальної реанімації. Вчасне використання вказаних препаратів дало 
можливість попередити можливу летальність новонароджених з ризиковано 
малою масою тіла від дихальної недостатності та забезпечити їхнє подальше 
життя.

В рамках розвитку надання допомоги хворим з неінфекційною 
патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно- 
мозкових захворювань. Виділено 1,6 млн. грн на придбання медикаментів 
для надання невідкладної допомоги хворим з порушенням мозкового 
кровообігу, в тому числі: препарат «Актилізе» на суму 977,3 тис.грн та 663,1 
тис грн на загальні медикаменти.

Протягом 2017 року виконано 92 процедури тромболізису, проводиться 
медикаментозна та немедикаментозна профілактика ранніх ускладнень, 
ранньої активної реабілітації та вертикалізації пацієнтів.

Для забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення 
пацієнтів, що знаходяться на лікуванні в нейрохірургічному відділенні 
обласної психоневрологічній лікарні ім. О.І. Ющенка виділено 500,0 тис.грн. 
За ці кошти виконано оперативні втручання з використанням 
дороговартісних виробів 5 пацієнтам.

З метою удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та 
дорослому населенню області. Для надання допомоги дітям з 
онкогематологічною патологією на базі обласної дитячої клінічної лікарні 
протягом 2017 року виділено 7,5 млн.грн, що складає 100% від 
запланованого.

Кількість пролікованих хворих у стаціонарі зі злоякісними 
новоутвореннями - 379 дітей, серед яких 41 дитина з вперше встановленим 
діагнозом. Знизився показник після операційної летальності з 1,5% до 0,4%. 
Рівень виживання протягом року склав 97,4 % при запланованому 52.

З метою удосконалення діяльності служб кардіохірургії та судинної 
хірургії області придбано 10 штучних водіїв ритму, 18 штучних клапанів 
серця, 14 наборів для стентування периферичних судин, 12 оксигенаторів та 
12 судинні протези на загальну суму 1,6 млн. грн. Протягом 2017 року за 
кошти обласного бюджету проведено оперативні втручання 86 пацієнтам.

На виконання пріоритетного завдання Програми стосовно 
удосконалення системи організації надання медичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю та підвищити її якість 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 47,4 млн. грн. та забезпечення препаратами для 
проведення перитоніального діалізу 16,5 млн.грн. за рахунок надходження 
коштів 286 хворих з хронічною нирковою недостатністю забезпечені



діалізом за рахунок придбання засобів для проведення гемодіалізу, що 
відповідає стандарту адекватного діалізу. Для 65 осіб придбані засоби для 
проведення перитонеального діалізу, чим досягнута основна мета -  
забезпечення збереження життя пацієнтів. На придбання медикаментів 
супроводу виділено 1,3 млн. грн.

Протягом 2017 року в межах обласної програми на заходи протидії 
епідемії ВІЛ-інфекцїі та СНІДу профінансовані видатки на реалізацію 
вказаних заходів в сумах 1,9 млн.грн.

На реалізацію заходів інфекційного контролю придбані засоби 
індивідуального захисту, дезінфікувальні засоби для обробки рук, 
обладнання та інших поверхонь, що дало можливість підвищити рівень 
безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування BIJI-інфекції/СШДу 
та інших соціально-небезпечних хвороб і забезпечено 48 осіб (177,5 
тис.грн.).

Для попередження передачі ВІЛ-інфекції/СНІДу від матері до дитини 
придбано адаптовані молочні суміші для 60 дітей першого року життя, 
народжених від ВІЛ-інфікованих матерів (270,3 тис.грн.).

Для забезпечення вільного доступу населення до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, передусім груп підвищеного 
ризику, проведено 15360 досліджень (15360 осіб -  1,0% населення) на ВІЛ- 
інфекцію (454,3 тис.грн.).

Для попередження поширення захворювань на вірусні гепатити В та С 
проведено 6628 досліджень у хворих на ВІЛ-інфекцію/СШД (274,4 тис.грн.).

Забезпечення 1 амбулаторного хворого на ВІЛ-інфекцію/СНІД, 
споживача ін’єкційних наркотиків препаратами замісної підтримувальної 
терапії (20,0 тис.грн.).

Для моніторингу ефективності антиретровірусної (APT) терапії та 
створення прихильності у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНЗД до APT терапії 
проведено 600 досліджень (8,1 тис.грн.).

Проведено 2400 досліджень (2400 осіб) на вірусні гепатити В та С 
методом імунохемілюмінесцентного аналізу для призовників під час 
призивної кампанії (189,8 тис.грн.).

Проведено лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань 
(вірусних гепатитів) у 8 ВІЛ-інфікованих хворих (54,2тис.грн.).

Проведено лікування 7 хворих на вірусні гепатити на базі 
гепатологічного центру МКЛ №1 (431,0 тис.грн.).

Надані профілактичні послуги 287 особам з груп ризику (споживачі 
ін’єкційних наркотиків; чоловіки, які мають секс з чоловіками; особи, які 
надають сексуальні послуги за винагороду) -  99,0 тис.грн.

Для забезпечення пацієнтів з трансплантованими донорськими 
органами життєвонеобхідними імуносупресорними препаратами
виділено кошти 2,2 млн.грн. Для 42 хворих, що прооперовані з метою 
пересадження органів і забезпечення подальшого життя придбані препарати



програф, сандімун та міфортик. Цим досягнуто захист від відторгнення 
трансплантованої донорських органів на 100%.

З метою забезпечення подальшого розвитку ортопедичної та 
травматологічної служби області забезпечено протезами на загальну суму 
1,4 млн. грн. Для хворих, що потребують заміни кульшових суглобів 
придбано 25 кульшових суглобів та 4 колінних, прооперовано 29 пацієнтів, 
завдяки чому повністю відновлено працездатність.

Для забезпечення пацієнтів з очною патологією за кошти обласного 
бюджету закуплено 46 наборів з інтраокулярними лінзами (штучними 
кришталиками) на загальну суму 239,6 тис. грн. та 32 штучні очні протези 
(31,6 тис. грн.)

Для пацієнтів, що страждають на гемофілію, придбано 72 флакони 
препарату «Біоклот» на загальну суму 299,5 тис.грн. проліковано 18 хворих з 
використанням 60 флаконів.

Для онкогематологічних пацієнтів, що отримують лікування на базі 
онкологічного відділення обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова 
придбано 11 видів хіміотерапевтичних препаратів в загальній кількості 317 
флаконів, що передбачені затвердженими стандартами лікування. Завдяки 
цьому проведена цитостатична терапія 60 хворих

З метою забезпечення клініко-біохімічної лабораторії обласного 
клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру 
лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних 
аналізаторів виділено 1,2 млн. грн., що становить 100% від запланованого. 
Протягом 2017 року закуплено лікарських препаратів для пацієнтів 
орфанними захворюваннями на загальну суму 489,0 тис грн.

З метою забезпечення сталої відповіді на виклики епідемії туберкульозу, 
в області розроблено пакет основних протитуберкульозних заходів, які 
затверджені 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 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання № 45 від 11 лютого 
2016 року».

У 2017 рік в рамках дії програмних протитуберкульозних заходів на їх 
реалізацію з обласного бюджету виділено 400,0 тис. грн. -  100% від 
запланованого паспортом програми. Кошти використані на:

- рентген-плівку та реактиви-проявники — на суму 96,9 тис. грн.;
- лабораторні розхідні матеріали -  34,7 тис. грн.;
- туберкулін -  19,0 тис. грн. (поставки будуть у листопаді).
З метою дотримання стандартів лікувальної допомоги придбано:
- лікарські засоби для корекції побічної дії протитуберкульозних 

препаратів та лікування супутньої патології -  58,7 тис. грн.;
- перев’язувальні матеріали -  13,2 тис. грн.;



З метою дотримання стандартів допомоги хворим з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ 
придбано:

- вакутайнери -  15,2 тис.грн.;
- лікарські засоби профілактики інших опортуністичних інфекцій -  31,3 

тис. грн.

На 2018 рік заплановано фінансування заходів в обсязі 90,8 млн. грн. 
Протягом І кварталу 2018 року профінансовано 10,0 млн. грн, що 
складає 10% від потреби.

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль


