УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 717
____ 04 грудня___2018 р.

36 сесія 7 скликання

Про внесення змін 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
Викласти у новій редакції пункт 22 Розділу II та підпункти 4.1.8.1,
4.3.1.2. Розділу II (згідно з додатком 1 та 2).
2. Фінансування Програми здійснювати з обласного бюджету та інших
джерел, незаборонених чинним законодавством в межах фінансових ресурсів,
затверджених на відповідний бюджетний рік.
3. 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

^^<5лійник

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

Напрями діяльності та заходи Обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здор ові громадян» на
______________ ______ ______________ _________2016-2020 роки_______________________________ _____________
Перелік заходів
Програми

1

4 .1.8.1
Забезпечення
вільного
доступу
до
безоплатного
консультування
та
тестування
на
ВІЛінфекцію для населення,
передусім
для
груп
підвищеного ризику щодо
інфікування
ВІЛ,
із
застосуванням
методів
1ФА та швидких тестів на
базі Центру СНІДу.
4.3.1.2.
Забезпечення
лікування
та
медика
ментозної профілактики
опортуністичних
інфекцій,
супутніх
захворювань
(туберкульозу, інфекцій,
що передаються статевим

Термін
іиікома
ння
заходу

Виконавці

Прогнозна потреба у коштах, тис. грн

Джерела
фінансува
ння

Очікуваний результат

2017
2018
2019
2020
рік
рік
рік
рік
рік
4
8
9
6
7
10
5
2
3
II. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню Вінниччини
4. Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу, шляхом:
1100,108
698.896
698.856
698.856
4265.821
1069.105
Всього
2016- Департамент
охорони здоров’я
2020
1100,108
698.896
698.856
4265.821
1069.105
698.856
роки
облдержад м ін істр
обласний
ації
бюджет

20162020
роки

20162020 рр.

Департамент
охорони здоров’я
облдержад м ін істр
ації

2016

Всього

3555,722

439,582

462,91

884,41

884,41

884,41

обласний
бюджет

2712,73

282,27

297,25

711,07

711,07

711,07

районні
бюджети
та

842,992

157,312

165,66

173,34

173,34

173,34

11

Кількість тестувань на
рівні
5%
від
числа
населення області.

Зниження інвалідізації та
смертності
у
представників ключових
груп населення та ВІЛінфікованих
осіб,
пролікованих
від
вірусних гепатитів В та С
препаратами
прямої

шляхом,
вірусних
гепатитів),
ускладнень
ВІЛ-інфекції та хвороб,
зумовлених ВІЛ, у ВІЛінфікованих
осіб
та
представників ключових
груп населення щодо
інфікування ВІЛ
22.1 Придбання сучасного
лікувально-діагностичного
та іншого обладнання для
закладів охорони здоров’я
та
комунальних
некомерційних
підприємств
обласного
підпорядкування
(відповідно
до
обґрунтованої потреби).
22.2 Проведення поточних
та капітальних ремонтів,
реконструкцій
та
реставрацій
об’єктів
спільної
комунальної
власності
Вінницької
області,
в
яких
розташовані
заклади
охорони
здоров’я
та
комунальні некомерційні
підприємства
обласного
підпорядкування
(відповідно
до
обгрунтованої потреби).

бюджети
міст

20192020
роки

20192020
роки

противірусної дії у 90%
випадків

22. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, шляхом:
Департамент
Всього
В обсязі не менше 1% загального обсягу коштів обласного
охорони здоров'я
бюджету, який фактично залучений на виконання Програми.
обл держад м ін істр Обласний
ації
бюджет
Департамент
фінансів
облдержад м ін істр
ації

Департамент
охорони здоров'я
обл держад м іністр
ації
Департамент
фінансів
облдержад м іністр
ації

Заступник голови обласної Ради

Всього
Обласний
бюджет

В обсязі не менше 1% загального обсягу коштів обласного
бюджету, який фактично залучений на виконання Програми.

Покращення лікувальнодіагностичного
на
третинному рівні

Покращення
умов
перебування пацієнтів та
праці
медичного
персоналу на третинному
рівні

І. Хміль

Додаток 2
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
II.
Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної
допомоги населенню Вінниччини
4. Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу
4.1.8.1 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.
Департамент охорони здоров‘я
облдержадміністрації
2016-2020 роки
4.3.1.2 Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики
опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій,
що передаються статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛінфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб та представників
ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ.
Департамент охорони здоров‘я
облдержадміністрації
2016-2020 роки
22. Покращення
здоров’я

матеріально-технічної бази

закладів

охорони

22.1 Придбання сучасного лікувально-діагностичного та іншого
обладнання для закладів охорони здоров’я та комунальних некомерційних
підприємств обласного підпорядкування (відповідно до обґрунтованої
потреби).
Департамент охорони здоров‘я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації
2019-2020 роки
22.2 Проведення поточних та капітальних ремонтів, реконструкцій та
реставрацій об’єктів спільної комунальної власності Вінницької області, в
яких розташовані заклади охорони здоров’я та комунальні некомерційні

підприємства обласного підпорядкування (відповідно до обґрунтованої
потреби).
Департамент охорони здоров‘я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації
2019-2020 роки

Заступник голови
обласної Ради

І. Хміль

Додаток 4
до рішення__сесії обласної Ради
_ скликання
від____серпня 2018 року №

Заходи обласної Програми «Майбутнє Вінниччини в збережені
здоров'я громадян» на 2016-2020 роки
III.
Формування у населення мотивації до здорового способу життя.
Профілактичні напрямки. Міжгалузева співпраця.
9. Забезпечити інформаційний супровід реформування галузі охорони
здоров'я
Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації
2018-2020 роки
Заступник керівника виконавчого
апарату обласної Ради

І. Хміль

