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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №832

26 червня_____ 2019 р. 38 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 (далі - Програма), такі зміни:

1.1 У пунктах 8-8.1 „Загальної характеристики” Програми та в розділі 
„Ресурсне забезпечення обласної Програми „Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров’я громадян” на 2016-2020 роки цифри: „3274435,341”, 
„1677738,069” замінити, відповідно, цифрами „3274505,341”, „1677808,069”;

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

2. Внести до Додатка 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 10 (згідно з додатком 2).

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

3.1 Доповнити Розділ III новим пунктом 10 (згідно з додатком 3).



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

5. 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.).

П

Голова обласної Ради
*

. А. Олійник



Загальна характеристика обласної Програми «Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки (зі змінами та 

___________________________ доповненнями)___________________________
1 Ініціатор розроблення Програми: Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації
2 Дата, номер та назва 

розпорядчого документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення Програм

3 Розробник Програми Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

4 Відповідальний виконавець 
Програми

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації

5 Учасники Програми Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації 

Райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного 

значення
6 Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
7 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
програм)

Обласний, бюджети міст та 
районів області

8 Загальний прогнозний обсяг 
потреби у коштах, необхідних 
для реалізації Програми, всього

3274505,341 тис.грн

8.1 В тому числі бюджетних коштів
- з обласного бюджету 1677808,069 тис.грн
- з інших місцевих бюджетів 1593560,236 тис.грн
- інші джерела фінансування 1560,436 тис.грн
- кошти Глобального фонду 1576,6 тис.грн

9 Основні джерела фінансування 
Програми

Обласний бюджет 
Інші місцеві бюджети 
Інші джерела фінансування 
Кошти Глобального фонду



Ресурсне забезпечення обласної Програми 
«Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки (зі

змінами та доповненнями)

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми 
тис. гри

1 2

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 3274505,341

Обласний бюджет 1677808,069

Інші місцеві бюджети 1593560,236

Інші джерела фінансування 1560,436

Кошти Глобального фонду 1576,6

Додаток 1 
до рішення 38 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 26 червня 2019 року № $ 3  %/

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:

3274505,34
1

509197,994 584116,661 676002,916 712181,654 793006,116

Обласний бюджет 1677808,06
9

267519,263 300075,319 356412,298 356261,808 397539,381

Інші місцеві 
бюджети

1593560,23
6

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



Додаток 2 
до рішення 38 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 26 червня 2019 року №<?3

Напрями діяльності та заходи Обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» на 
_______________ ______ ________________________ 2016-2020 роки________________________________ ______________

Перелік заходів 
Програми

Термін
внкона

ІІІІЯ

заходу

Виконавці Джерела
фінансува

пня

Прогнозна потреба у коштах, тис. грн 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
III. Формування у населення мотивації до здорового способу життя. Прос(нлактичні напрями. Міжгалузева співпраця, шляхом:

ІО.Забезпечення роботи 
Лабораторії з контролю 
якості лікарських засобів 
та медичної продукції 
Державної служби з 
лікарських засобів та 
контролю за 
наркотиками у 
Вінницькій області

2016-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров’я 
об л держад м і н і стр 
ації
Департамент
фінансів
облдсржадміністр
ації

Всього

обласний
бюджет

70.0

70.0

70.0

70.0 -

Зниження обігу 
незареєстрованих, 
неякісних та 
фальсифікованих 
лікарських засобів

Заступник голови
обласної Ради



Додаток З 
до рішення 38 сесії обласної Ради 
7 скликання 
від 26 червня 2019 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.

10. Забезпечення роботи Лабораторії з контролю якості лікарських 
засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками у Вінницькій області

Департамент охорони здоров‘я 
облдержадміністрації 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
2019 рік

Заступник голови
обласної Ради


