
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №716

04 грудня 2018 р. 36 сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до обласної Програми 
„Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян”

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 
7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 (зі змінами)

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

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

1.1 У пунктах 8-8.1 Загальної характеристики Програми та в у розділі 
„Ресурсне забезпечення обласної Програми „Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров’я громадян” на 2016-2020 роки цифри: „3264432,067”, 
„1667734,795” замінити, відповідно, цифрами „3271935,341”, „1675238,069”;

1.2 Внести зміни в таблиці по роках „Витрати на виконання Програми” 
(згідно з додатком 1).

2. Внести до Додатку 1 до Програми „Напрями діяльності та заходи 
Обласної програми „Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” 
на 2016-2020 роки такі зміни:

2.1 Доповнити Розділ III „Формування у населення мотивації до 
здорового способу життя. Профілактичні напрями. Міжгалузева співпраця” 
(далі-Розділ III) новим пунктом 9 (згідно з додатком 2);

2.2 Викласти у новій редакції підпункти 2.1.1 та 3.3.2 Розділу І (згідно з 
додатком 3).



3. Внести до Заходів обласної Програми „Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки такі зміни:

3.1 Доповнити пунктом 9 Розділ І (згідно з додатком 4);

3.2 Викласти у новій редакції підпункти 2.1.1 та 3.3.2 Розділу І (згідно з 
додатком 5).

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

4.1 Внести зміни в таблиці по роках „Витрати на виконання Програми” 
(згідно з додатком 1).

4.2 Внести до Додатку 2 до Програми „Напрями діяльності та заходи 
Обласної програми „Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян” 
на 2016-2020 роки такі зміни:

4.2.1 Викласти у новій редакції підпункти 2.3, 3.3.3 Розділу І (згідно з 
додатком 3).

4.3 Внести до Заходів обласної Програми „Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров'я громадян” на 2016-2020 роки такі зміни:

4.3.1 Викласти у новій редакції підпункти 2.3, 2.3 Розділу І (згідно з 
додатком 5).

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

6. 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 ^ йі^ О л і й н и к



Додаток 1 
до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 4 грудня 2018 року № £

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

Витрати на виконання Програми тис. грн

Всього
2016-2020

роки

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 
числі:

3271935,341 509197,994 584116,661 676002,916 709611,654 793006,116

Обласний бюджет 1675238,069 267519,263 300075,319 356412,298 353691,808 397539,381

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

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

Кошти
Глобального фонду

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

Заступник голови обласної Ради І. Хміль



Додаток 2 
до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання від 4 грудня 2018 року №

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

Перелік заходів 
Програми

Термін
викона

ння
заходу

Виконавці Джерела
фінансува

ІІІІЯ

Прогнозна потреба у коштах, тис. гри Очікуваний результат

2016- 
2020 pp.

2016
pii.

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
III. Формування у населення мотивації до здорового способу життя. Профілактичні напрями. Міжгалузева співпраця, шляхом:

9.3абезпечення 
інформаційного супроводу 
реформування галузі 
охорони здоров’я.

2018-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
обл держад м і н і стр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадміністр
ації

Всього

Обласний
бюджет

480.0

480.0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

Обізнаність населення у 
реформуванні галузі 
охорони здоров’я 100%.

Заступник голови обласної Ради І. Хміль



Додаток З 
до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 4 грудня 2018 року № &

Напрями діяльності та заходи Обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» на 
______________ ____________________ _________2016-2020 роки_______________________________ _____________

Перелік заходів 
Програми

Термін
викона

ння
заходу

Виконавці Джерела
фінансуй;'.

ння

Прогнозна потреба у коштах, тис. гри Очікуваний результат

2016- 
2020 рр.

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я вінничан

2. Розвиток падання допомоги хворим з неіпфекційною патологією, лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових 
захворювань, шляхом:

2.1.1 Впровадження 
заходів щодо 
удосконалення надання 
допомоги хворим 3 
цереброваскулярною 
патологією, в тому числі 
шляхом запровадження 
процедури тромболізису в 
терапевтичному вікні 
ішемічного інсульту, в 
межах виділених обсягів 
коштів загального та 
спеціального фондів 
закладів охорони 
здоров’я.

2016-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадм і н істр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадм і н істр 
ації

Всього

обласний 
бюджет 

(загал ь ііи  
й та 

спецфонд)

12889.186

12889.186

2081,118

2081,118

2211.904

2211.904

2342.689

2342.689

2453.475

2453.475

3800.0

3800.0

Дотримання клінічних 
протоколів лікування 
хворих 3 
цереброваскулярною 
патологією, шляхом 
запровадження 
процедури тромболізису 
у повному обсязі.

2.3 Забезпечення 
дороговартісними 
виробами медичного 
призначення пацієнтів, 
що знаходяться на 
стаціонарному лікуванні 
в нейрохірургічному 
відділені комунального 
закладу «Вінницька 
обласна

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадм і н істр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадм і н істр 
ації

Всього

обласний
бюджет

3500.0

3500.0

500.0

500.0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Зменшення інвалідності 
та попередження 
смертності цієї категорії 
хворих.



психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. 
Ющенка».

3. Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та дорослому населенню області, шляхом:
3.3.2 Забезпечення 
організації лікування 
хворих на рак 
щитоподібної залози 
радіоактивним йодом за 
межами області в межах 
виділених обсягів коштів 
та власних надходжень 
закладів охорони 
здоров'я.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
обл держад м і н і стр 
ації
Департамент
фінансів
обл держад м і н і стр 
ації

Всього

обласний
бюджет

4849.0

4849.0

540.0

540.0

567.0

567.0

1180,0 

1180,0

1250.0

1250.0

1312.0

1312.0

Лікування хворих на рак 
щитоподібної залози 
згідно протоколу на 
100%. Збільшення 
виживаності
онкологічних хворих, 
зменшення ранньої 
смерті.

3.3.3 Забезпечення 
лікарськими засобами 
пацієнтів, що страждають 
на онкогематологічні 
захворювання.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров‘я 
облдержадміністр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадміністр
ації

Всього

обласний
бюджет

12500.0

12500.0 -

2000,0

2000,0

3500.0

3500.0

3500.0

3500.0

3500.0

3500.0

Забезпечити лікування 
пацієнтів, що страждають 
на онкогематологічні 
захворювання.

Заступник голови обласної Ради І. Хміль



Додаток 4 
до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 4 грудня 2018 року № %(£>

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

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

9. Забезпечити інформаційний супровід реформування галузі охорони 
здоров’я

Департамент охорони здоров‘я 
облдержадміністрації 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
2018-2020 роки

Заступник голови обласної Ради -"ї. Хміль



Додаток 5 
до рішення 36 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 4 грудня 2018 року № *?/ &

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

1. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров ’я
вінничан

2. Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, 
лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових 
захворювань

2.1 Забезпечення ефективної профілактики, лікування та діагностики 
пацієнтам з інсультом.

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

Департамент охорони здоров‘я 
облдержадміністрації 
Департамент фінансів
облдержадміністрації
2016-2020 роки

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

Департамент охорони здоров‘я 
облдержадміністрації 
Департамент фінансів
облдержадміністрації
2017-2020 роки

3. Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та 
дорослому населенню області

3.3.2 Забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної 
залози радіоактивним йодом за межами області в межах виділених обсягів 
коштів та власних надходжень закладів охорони здоров'я.

Департамент охорони здоров4я 
облдержадміністрації 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації
2016-2020 роки



3.3.3 Забезпечення лікарськими засобами пацієнтів, що страждають 
онкогематологічні захворювання.

Департамент охорони здоров‘я 
облдержадміністрації 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації
2017-2020 роки

Заступник голови обласної Ради І. Хміль


