
 
 
 
 
 

Звіт комісії з  питань 
охорони здоров’я, 

соціального захисту та 
зайнятості населення 

 Вінницької обласної Ради 

Хребтій Ярослав Віталійович 

голова комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту та 
зайнятості населення Вінницької 

обласної Ради 



Склад комісії  

           

 

           Хребтій Ярослав Віталійович,                 

голова комісії, фракція “Самопоміч” 

Якимець Валерій Павлович, 

заступник голови комісії, 
фракція БПП 



 

 

            Ковальчук Анатолій Пилипович, 
секретар комісії, фракція Радикальної 
партії Олега Ляшка 

 

        Антонець Тетяна Іванівна,                  

         член комісії, фракція   

           “Опозиційний блок” 



Склад постійної комісії 

             

  

            Одарченко Петро Якимович, 
член комісії, фракція “Опозиційний блок” 

            

           Олексієнко Олег Володимирович, 

            член комісії, фракція   

            “Опозиційний блок”       



 Комісією проведено 26 засідань, на 
яких було розглянуто 283 питання. 

 Усі засідання комісії проходили з 
дотриманням регламенту, з 
впровадженням принципів 
демократичності та прозорості.  







З ініціативи голови та членів комісії 
було розроблено 7 проектів рішень, які 
були підтримані та проголосовані на 
сесіях Вінницької обласної Ради. 





Пріоритетні напрями діяльності 

щодо збереження здоров’я 

вінничан на 2016-2020 роки 

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. 

 



 
 

             
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 
РІШЕННЯ № 223 

 20 грудня 2016 р.                       13 сесія 7 скликання 

 

 

Про обласну Програму «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 

період 2017-2021роки» 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи клопотання обласної державної 

адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення і з питань бюджету, 

фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити обласну Програму «Боротьба з онкологічними 

захворюваннями на період 2017-2021роки» (далі - Програма), що додається.  

 

2. Рекомендувати:  

2.1 Районним державним адміністраціям, районним радам, міським радам 

міст обласного значення розробити і затвердити заходи на виконання цієї 

Програми. 

 

2.2 При формуванні місцевих бюджетів щорічно передбачати кошти на 

реалізацію заходів зазначеної Програми.  

 

2.3 Структурним підрозділам облдержадміністрації, виконкомам міських 

рад, райдержадміністраціям та їх структурним підрозділам, які є виконавцями 

Програми, надавати Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

інформацію про хід виконання заходів Програми щорічно до 5 серпня 

поточного року та до 1 лютого наступного року.  

 

3. Фінансування Програми здійснювати з обласного та місцевих 

бюджетів, інших джерел, незаборонених чинним законодавством. 

 

4. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щороку до 20 

лютого інформувати обласну Раду про хід виконання Програми.  



Комісія долучалась до вирішення 
проблемних питань медичної реформи на 

Вінниччині 

Члени комісії в повному складі увійшли до 
складу робочої групи по формуванню 
госпітальних округів. Голова комісії став 
співголовою робочої групи. Для 
депутатського корпусу проводились 
наради з метою інформування щодо 
проблемних питань проведення медичної 
реформи. 





Результатом роботи стало прийняття 
звернення до Кабінету Міністрів України 
щодо призупинення дії постанови 
№932. Кількість госпітальних округів на 
Вінниччині було збільшено із трьох до 
чотирьох. 

 



Комісією було розглянуто та 
пропрацьовано 35 питань щодо 
призначень керівників лікувальних 
закладів Вінницької області. 



Постійна комісія активно долучалась до 
роботи колегій Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації 



Постійна комісія активно долучалась до 
роботи колегій Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 



Члени комісії брали участь у засіданні 
Координаційної ради з питань місцевого 

самоврядування при голові обласної Ради 



Голова комісії брав участь у роботі 
комісій та робочих груп Вінницької 

обласної Ради 



Члени комісії неодноразово виїжджали 
у лікувальні та соціальні заклади 

Вінницької області 





Голова комісії брав участь у 
парламентських слуханнях Верховної Ради 
України з питань реформування медичної 

галузі 



Голова комісії брав участь у роботі 
виїзних засідань з питань охорони 
здоров’я в інших регіонах України 



Комісія активно проводить роботу в 
інформаційному просторі щодо питань 
охорони здоров’я Вінницької області 





Комісія підтримує роботу госпітальних 
рад Вінницької області 



За ініціативи голови комісії в м. Кельце, 
Республіки Польща була проведена 
міжнародна конференція “Медицина в 
міжнародному просторі” за участі 
головних лікарів медичних закладів 
Вінницької області 

 





 



З метою кращого охоплення 
населення області 

кардіохірургічною допомогою за 
ініціативи комісії: 

 в травні місяці 2016 року у м.Тульчині та м. 
Могилів-Подільському та в листопаді місяці 
2016 року в м.Погребищі проведені 
консультативні виїзні огляди провідними 
фахівцями Інституту серцево-судинної 
хірургії АМН України  

 ім. М.М.Амосова на чолі із головним лікарем 
інституту Сіромахою С.О. та головним 
кардіохірургом МОЗ України Руденко К.В.   



Оглянуто близько 300 пацієнтів, у 
тому числі і дітей, з серцево-
судинною патологією 
Тростянецького, Тульчинського, 
Шаргородського, Томашпільського, 
Бершадського, Ямпільського, 
Жмеринського, Гайсинського, 
Могилів-Подільського, 
Погребищенського районів та міста 
Ладижин. 

 



Дякую за увагу! 

 


