
Додаток 13
до рішення 44 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 23 липня 2020 року № 948

Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року № 45 «Про обласну Програму «Майбутнє Вінниччини 
в збереженні здоровая громадян» на 2016-2020 роки» (зі змінами) та про 
хід виконання рішення 13 сесГї обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 

2016 року № 223 «Про обласну Програму «Боротьба з онкологічними 
захворюваннями на період 2017-2021 роки»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту З розділу IV 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391 «Про 
затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування 
населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів 
укладаються договори про медичне обслуговування населення», 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 41 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 17 грудня 2019 року № 889 «Про план роботи обласної Ради 
7 скликання на 2020 рік», клопотання обласної державної адміністрації, 
висновок постійної комісії обласної Ради 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» (зі змінами) та «Про хід виконання рішення 13 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 223 «Про обласну 
Програму «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 
роки», ш;о додається, взяти до відома.

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.)

Заступник голови обласної Ради ^  І.ХМІЛБ



Інформація 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» (зі змінами) та рішення 13 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 223 
обласної Програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 

період 2017-2021 роки» у Вінницькій області
за 2019 рік

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.

Мета Програми - 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 Програми спрямовані на:

1. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я 
вінничан на 2016-2020 роки, серед яких:

а) покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження 
репродуктивного здоров’я громадян;

б) розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, 
лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових 
захворювань;

в) удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та 
дорослому населенню області.

П. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги населенню Вінниччини.

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

На 2019 рік заплановано фінансування заходів в обсязі 100,4 млн 
гри. Протягом І півріччя 2019 року профінансовано 45,6 млн грн, що 
становить 45,4% від потреби.

На виконання завдань Програми стосовно покращення якості охорони 
материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров'я 
громадян. Для придбання витратних матеріалів та наборів реактивів з метою 
проведення селективного біохімічного скринінгу вагітних у І-ІІ триместрі 
використано 385,29 тис грн (100% від запланованого). Проведено 
обстеження у 494 пацієнтів.



з метою забезпечення хворих на фенілкетонурію продуктами 
лікувального харчування придбано 488 банок суміші на суму 1,68 млн грн, 
що становить 100 % від запланованого. Харчування офимали 37 дітей, що 
хворіють на феніжетонурію. Це забезпечило відсутність клінічних проявів 
хвороби у 25 дітей (67,7%).

Для проведення неонатальної реанімації новонароджених використано 
243,19 тис грн, що становить 97,3% до плану. Це дало змоіу закупити 200 
ампул препарату пейона та 9 флаконів природних фосфоліпідів.

Допомогу отримали 39 маленьких пацієнтів, що потребували 
неонатальної реанімації. Вчасне використання вказаних препаратів дало 
можливість попередити можливу летальність новонароджених із 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 1400,0 тис грн (що становить 100 % до 
плану фінансування) на придбання медикаментів для надання невідкладної 
допомоги хворим з порушенням мозкового кровообігу. Надана допомога 
1111 пацієнтом з інсультом.

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 
(100 % від запланованого). За ці кошти виконано оперативні втручання з 
використанням дороговартісних виробів 10 пацієнтам.

За рахунок коштів обласного бюджету оновлено регіональний резерв 
лікарських засобів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на 
загальну суму 1788,0 тис грн.

Для надання допомоги дітям з онкогематологічною патологією на базі 
обласної дитячої клінічної лікарні протягом 2019 року виділено 2371,2 тис 
грн, що становить 100 % від запланованого. Кількість пролікованих хворих у 
стаціонарі зі злоякісними новоутвореннями - 414 дітей, з них 33 дитини з 
вперше встановленим діагнозом. Показник після операційної летальності О % 
(при запланованому 1,2 %). Рівень виживання протягом року склав 85 % при 
запланованому 55 %.

Для проведення Полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обстеження на 
гепатит В та С хворих дітей з онкогематологічною патологією виділено 123,5 
тис грн (100 % фінансування до плану). Обстежено 163 дитини та проведено 
460 обстежень. Обстеженням охоплено 100 % пацієнтів.

З метою лікування вірусних гепатитів у дітей виділено 44,6 тис грн, що 
дозволило пролікувати 1 дитину.

З метою покращення лабораторної діагностики ювенільного 
ревматоїдного артриту в дітей використано 49,3 тис грн, що становить 100 % 
від запланованого фінансування. Забезпечено діагностику у 25 дітей.



з метою забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з 
м}чсовісцидозом виділено 220,678 тис грн. Лікуванням забезпечено 21 
дитину, що перебувають на обліку. Рівень виживання протягом п’яти років 
становить 100 %.

З метою удосконалення діяльності служб кардіохірургії та судинної 
хірургії області придбано: судинні протези - 10 пгг., катетери для проведення 
механічної тромбоектомії - 4 піт,, набори для стентування переферичних 
судин - 13 шт., катетери для емболетомії - 45 шт., трикамерний 
імплантований дефібрилятор - 2 шт., набори для коронарографії - 31 шт., 
оксигенатор - 7 шт. та клапан - 5 шт. на загальну суму 1796,98 тис грн (99,8 
% до плану). Протягом 2019 року за кошти обласного бюджету проведено 
оперативні втручання 58 пацієнтам.

Для придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з 
приводу катаракти було закуплено 42 набори на суму 249,4 (99,8 % від 
плану). У 2019 надана ефективна допомога З хворим за рахунок виконання 
оперативних втручань у хворих, внаслідок чого була відновлена здорова 
функція ока в 100 % прооперованих, що підтверджено відновленням здоров’я 
та поліпшення якості життя.

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 комунального некомерційного підприємства „Вінницька 
обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради” 
забезпечено хворих з ХНН комплектами діалізаторів та витратними 
матеріалами для проведення гемодіалізу на суму 75850,66 тис грн (97,5 % до 
плану), з них 49693,7 тис грн -  медична субвенція цільова. 303 хворих з 
хронічною нирковою недостатністю забезпечені діалізом за рахунок 
придбання засобів для проведення гемодіалізу, що відповідає стандарту 
адекватного діалізу.

На придбання медикаментів супроводу для проведення процедури 
гемодіалізу, в тому числі для хворих з порушенням кальцієво-фосфорного 
обміну закуплено препаратів та матеріалів на суму 1693,16 тис.грн (94,8 % до 
плану). За дані кошти було забезпечено 175 осіб хворих з ХНН та 75 осіб з 
порушенням кальцієво-фосфорного обміну.

З місцевих бюджетів на придбання медикаментів супроводу виділено 
1597,45 тис грн. За дані кошти забезпечено медикаментами супроводу 
наступну кількість хворих: 87 хворих - м.Вінниця, 2 хворих -Якушинецька 
ОТГ, З хворих - смт Піщанка. 5 хворих - м.Козятин, 1 хворий Сокиринецька 
ОТГ, 11 хворих - Гайсинський район, 4 хворих- м.Калинівка.

Протягом 2019 року в межах обласної програми на реалізацію заходів 
протидії епідемії ВІЛ-інфекції та СШДу профінансовані видатки на суму 
2,1 млн грн.

На реалізацію заходів інфекційного контролю виділено 270,0 тис грн 
(100 % від запланованого). За ці кошти придбано засоби індивідуальне



захисту, дезінфікувальні засоби для обробки рук, обладнання та інших 
поверхонь, що дало можливість підвищити рівень безпеки послуг з 
профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СШДу.

Для попередження передачі ВІЛ-інфекції/СШДу від матері до дитини 
придбано адаптовані молочні суміші для 39 дітей першого року життя, 
народжених від ВІЛ-інфікованих матерів (399,6 тис гри).

Для забезпечення вільного доступу населення до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, передусім груп підвищеного 
ризику, проведено 10560 досліджень на ВІЛ-інфекцію (294,6 тис гри).

Для попередження поширення захворювань на вірусні гепатити В та С 
проведено 8448 досліджень у хворих на ВІЛ-інфекцію/СШД (96,8тис гри).

Проведено 2600 досліджень (1300 осіб) на вірусні гепатити В та С 
методом імунохемілюмінесцентного аналізу для призовників під час 
призовної кампанії (227,4 тис грн).

Проведено діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань на суму 459,2 тис грн, що дало можливість здійснити 61522 
дослідження.
Проведено лікування 20 ВІЛ-інфікованих хворих на вірусний гепатит на суму 
311,6 тис. грн.

З метою забезпечення подальшого розвитку ортопедичної та 
травматологічної служби області забезпечено протезами на загальну суму 
2226,86 тис грн (99,1 % до плану). Для хворих, що потребують заміни 
кульшових суглобів, придбано 68 протезів кульшових суглобів. 
Прооперовано 60 пацієнтів, завдяки чому повністю відновлено їхню 
працездатність.

Для пацієнтів, що страждають на гемофілію, придбано 37 флаконів IX 
фактору крові на загальну суму 296,93 тис грн (100% до плану), які 
використано на лікування З пацієнтів.

Для онкогематологічних пацієнтів, що отримують лікування на базі 
онкологічного відділення КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. 
Пирогова Вінницької обласної Ради», придбано хіміотерапевтичних 
препаратів в загальній кількості 725 флаконів, що передбачені затвердженими 
стандартами лікування. Завдяки цьому проведена цитостатична терапія 76 
хворим. Захід профінансовано на загальну суму 1999,79 тис грн (99,9 %).

Для забезпечення якісної роботи клініко-біохімічної лабораторії на базі 
КНП „Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької 
обласної Ради” використано 499^8 тис грн (99,9 % до плану). За дані кошти 
закуплено 156 наборів для проведення діагностики.

Для забезпечення лікування хворих на рак щитоподібної залози 
радіоактивним йодом виділено 1239,6 тис грн. Отримали лікування 134 
пацієнти на базі Львівського онкологічного регіонального лікувально- 
діагностичного центру.

З метою забезпечення клініко-біохімічної лабораторії комунального 
некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної



Ради» лабораторними препаратами та витратними матеріалами до 
біохімічних аналізаторів виділено 400,0 тис грн, що становить 100% від 
запланованого. За ці кошти було закуплено 69 наборів лабораторних 
реактивів та витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів, що дало змогу 
провести 19 850 досліджень.

Для визначення рівня гормонів виділено 1,0 млн грн. За ці кошти було 
закзчілено 101 набір для визначення рівня гормонів в організмі, що дало 
змогу провести 13 002 дослідження.

На придбання лабораторних реактивів для проведення клініко- 
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій 
області виділено 332,7 тис грн, що становить 99,9 % від запланованого. За ці 
кошти було закуплено 25 наборів лабораторних реактивів, що дало змогу 
провести 2 677 клініко-діагностичних дослідження пацієнтам на орфанні 
захворювання.

В прийнятих обласних Програмах з місцевих бюджетів районів та міст 
області у 2019 році виділялись кошти на наступні заходи:

- придбання витратних матеріалів та лабораторних реактивів для 
визначення рівня глюкози крові -  1 741,53 тис грн;

- придбання витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів для 
визначення глікованого гемоглобіну -  140,65 тис грн;

- придбання витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів для 
визначення мікроальбумінурії -  8,40 тис грн;

- придбання засобів самоконтролю хворим на цукровий діабет -  297,15 
тис грн;

- витратних матеріалів для інсулінових помп хворим на цукровий 
діабет дітям -  583,44 тис грн;

- препаратів десмопресину для лікування хворих на нецукровий діабет 
-  1 268,59 тис грн;

- придбання таблетованих цукрознижуючих препаратів -  803,42 тис
грн;

- забезпечення надання педіатричної допомоги хворим на цукровий 
діабет жителям Вінницької області -  4,0 тис грн;

- придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні 
захворювання у Вінницькій області -  2 399,70 тис грн.

В рамках виконання заходів обласної Програми, протягом 2019 року 
фахівцями профільного закладу проведено: З обласних науково-практичних 
конференції з актуальних питань ендокринології, 13 виїзних скринінгових 
акцій. Обстежено 458 осіб.

З метою здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики 
грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних 
працівників будинків дитини області виділено 49,6 тис грн. Закзчілено 242 
дози вакцини Джісі флю. Захід дозволив здійснити імунопрофілактику 125 
дітям та 117 співробітникам будинків дитини.

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.

Протягом 2019 року в рамках дії програмних протитуберкульозних 
заходів на їх реалізацію з обласного бюджету виділено 726,1 тис грн. Кошти 
використано на придбання рентген-плівки та реактивів-проявників (149,1 тис 
грн), респіраторів (100,0 тис грн), одноразових хірургічних масок (50,0 тис 
грн), туберкуліну (7,3 тис грн) та заміну УФО- ламп (149,7 тис грн).

З метою дотримання стандартів лікувальної допомоги придбано 
лікарські засоби для патогенетичного лікування пацієнтів з туберкульозом 
(200,0 тис фн), перев’язувальні матеріали (20,0 тис фн).

Заступник голови обласної Ради



Про хід виконання заходів обласної Програми 
«Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки»

у Вінницькій області за 2019рік

До заходу 1. Удосконалення профілактики онкологічних 
захворювань

В області функціонують 28 жіночих оглядових кабінетів (з них З у 
м.Вінниці) та 19 чоловічих оглядових кабінети (з них 2 у м.Вінниці). 
Відповідно до наданих звітів закладами охорони здоров’я, в оглядових 
кабінетах оглянуто 149523 осіб. Стосовно проведення скринінгових 
досліджень, то загалом в області цитологічним обстеженням на предмет 
виявлення патології шийки матки охоплено 240153 жінки, що склало 36,9 % 
від підлягаючих. Мамографічним обстеженням охоплено 14585 жінок, з яких 
38,7 % обстежено у ПРЦО та 17,5 % - на мобільному мамографі «Квітка».

З метою збільшення поінформованості населення щодо профілактики 
злоякісних новоутворень та обов’язкового проходження медичних оглядів за 
допомогою засобів масової інформації в області проведено 16 телеефірів (на 
обласному телебаченні -  14), 45 радіоефірів (в тому числі на обласному радіо 
-  13, на районному -  28, на відомчому - 2), 134 публікації (в тому числі в 
обласній пресі -  29, міській та районній -  40, багатотиражках -  65), у 
закладах охорони здоров’я оформлено 489 санбюлетенів, організовано у 
громадських місцях 242 виставки.

Подільський регіональний центр видав 500 пам’яток «Самообстеження 
молочних залоз» та 500 пам’яток «Рак голови та шиї».

До заходу 2. Удосконалення методів діагностики злоякісних пухлин
Для покращення діагностики злоякісних новоутворень, зокрема на 

придбання радіофармпрепаратів, з обласного бюджету виділено 147,28 тис 
грн та за рахунок централізованих поставок 544,00 тис грн. У радіоізотопній 
лабораторії ПРЦО проведено 7728 обстежень (цільовий річний показник - 
7730). Видатки на витратні матеріали для рідинної цитології склали 114,3 тис 
грн, що дозволило у цитологічній лабораторії ПРЦО виконати 394 
обстеження.

Завдяки вказаним заходам за рік морфологічно верифіковано 77,1 % 
випадків злоякісних новоутворень (плановий показник -  82,0 %), а 
спеціальним лікуванням охоплено 63,7 % хворих (плановий показник -  71,0
%)*

До заходу 3. Покращення надання високоспеціалізованої медичної 
допомоги онкологічним хворим

Для забезпечення Подільського регіонального центру онкології 
цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування 
онкологічних хворих з обласного бюджету виділено 11011,75 тис грн та з 
державного бюджету отримано цитостатиків на суму 13432,43 тис грн, що 
дозволило пролікз^ати 2768 онкохворих.



За 2019 рік очікувані показники виконані -  виживання пацієнтів 5 і 
більше років з дня встановлення діагнозу - 63,0 % онкохворих.

До заходу 4. Удосконалення системи реабілітації онкологічних 
хворих

В області протягом 2019 року реабілітаційними заходами охоплено 9 
246 осіб на усіх рівнях надання меддопомоги, що свідчить про сталу 
тенденцію виконання річного показника та зростання приросту контингеніу 
онкохворих на 4,4 % (при очікуваному річному прирості 3,0 %).

До заходу 5. Удосконалення системи підготовки медпрацівників в 
галузі онкології

Підвищення онкологічної грамотності та настороженості лікарів 
первинної ланки необхідне для своєчасного виявлення та попередження 
розвитку злоякісних новоутворень, в  рамках Програми за 2019 рік лікарями 
ПРЦО проведено семінари для медичних працівників загально-лікувальної 
мережі: 20 (абс.ч.), із них 1 виїзний. Кількість медичних працівників, які 
підвищили онкологічну грамотність та набули онконастороженості (абс.ч.) -  
584.

До заходу 6. Удосконалення системи реєстрації хворих на рак
На обліку станом на 01 січня 2020 року в канцер-реєстрі перебуває 45 

150 хворих, з яких 28 377 хворих, які живуть 5 і більше років з моменту 
встановлення діагнозу, що становить 63,0 %.

До заходу 7. Проведення систематичних наукових досліджень в 
галузі онкології

Комунальне некомерційне підприємство «Подільський регіональний 
центр онкології Вінницької обласної Ради» є клінічною базою кафедри 
променевої діагностики, променевої терапії та онкології ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова. Серед лікарів закладу, які здійснюють медичну практику, 2 доктори 
медичних наук та 10 кандидатів медичних наук. За 2019 рік на базі ПРЦО 
здійснювались 69 клінічних багатоцентрових наукових досліджень з метою 
впровадження сучасних методів надання медичної допомоги онкологічним 
хворим.

Заступник голови обласної Ради ^^^^^.ХМІЛЬ


