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Україна 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

.2019 р. 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 (далі - Програма) 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 Викласти у новій редакції підпункт 1.1.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3, 1.4, 1.5.5.1, 1.5.6,
2.1.1, 2.3, 3.2, 3.3.2, 3.3.3 Розділу І «Пріоритетні напрямки діяльності щодо 
збереження здоров’я вінничан» (далі- Розділ І), пункт 5, підпункти 2.1, 2.2, 2.3,
4.1.4.1, 4.1.5.6,4.1.8.1, 4.1.9,4.2.2.1,4.2.2.2,4.2.4,4.3.1.2, 6.1, 6.4, 9.2,11.3,11.5, 
11.6, 15.1, 16.1, 20.1, 21.3.2, 21.3.3.1, 21.3.4.2, 21.4.2, 21.5.4, 21.5.5, 21.5.6,
21.6.1, 21.6.2 Розділу II «Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої 
медичної допомоги населенню Вінниччини» (далі- Розділ II), підпункти 7.2.2,
7.3.3 Розділу III «Формування у населення мотивації до здорового способу 
життя. Профілактичні напрями. Міжгалузева співпраця» (далі- Розділ III) 
(згідно додатку 2);
2.2 Доповнити Розділ II новими пунктами 23,24,25,26 (згідно з додатком 2);
2.3 Виключити підпункти 1.2.5, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.1 з Розділу 
І; підпункти 6.2, 6.3, 11.4,12.2, 12.3,17.1, 18.1, 19.1, 19.2 з Розділу II, підпункти
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 8.1 з Розділу III.



3. Внести до Заходів обласної Програми „Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров'я громадян” на 2016-2020 роки такі зміни:
3.1 Викласти у новій редакції підпункт 1.1.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.3, 1.4, 1,5.3, 
1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 2.1.1, 2.3, 3.1.3,3.1.4, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 Розділу І, пункт 5, 
підпункти 2.1, 2.2, 2.3, 4.1.4.1, 4.1.5.6, 4.1.8.1, 4.1.9, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.4,
4.3.1.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 9.2,11.2,11.3,11.4, 11.5, 11.6,12.2, 12.3, 15.1,16.1,17.1,
18.1, 19.1, 19.2, 20.1, 21.3.2, 21.3.3.1, 21.3.4.2, 21.4.2, 21.5.4, 21.5.5, 21.5.6,
21.6.1, 21.6.2 Розділу II, підпункти 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 7.2.2, 7.3.3, 8.1 
Розділу III (згідно додатку 3);
3.2 Доповнити Розділу II новими пунктами 23, 24, 25, 26 (згідно з додатком 3).
3.3 Виключити підпункти 1.2.5, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.1 з Розділу 
І; підпункти 6.2, 6.3, 11.4,12.2, 12.3,17.1, 18.1,19.1,19.2 з Розділу II, підпункти
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 8.1 з Розділу III.

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.).

Голова обласної Ради А. Олійник



УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Департамент фінансів
Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21100, факс (0432)-59-24-02 E-mail: expQ2@minfm.gov.ua

19.11.2019 №05-2-19/3222-07-07 Департамент
на №03-2-5449 від 13.11.2019 охорони здоров’я

облдержадміністрації

Департаментом фінансів облдержадміністрації опрацьовано проект 
рішення сесії обласної Ради «Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми «Майбутнє Вінниччини в збережені здоров’я громадян на 2016-2020 
роки», затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року №45».

З урахуванням експертного висновку Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації (лист від
14.11.2019 №2635/4-2) відповідно до своєї компетенції повідомляємо, що 
наведений проект обласної програми відповідає загальним положенням та 
порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних 
(комплексних) програм.

Департамент фінансів облдержадміністрації в межах своєї компетенції в 
цілому погоджує запропонований проект змін до даної Програми.

Разом з цим зазначаємо наступне. При загальному розрахунковому обсязі 
коштів обласного бюджету, необхідного для реалізації заходів Програми на 
2016-2020 роки (1677808,069 тис.грн.) Департаментом охорони здоров’я 
облдержадміністрації зменшено програмні видатки у 2016-2019 роках, зокрема: 
2016 рік -  на 65706,629 тис.грн., 2017 рік -  на 95147,189 тис.грн., 2018 рік -  на 
141087,875 тис.грн., 2019 рік -  на 107962,863 тис.грн., та відповідно збільшено 
видатки програми (прогнозну потребу) на 2020 рік в загальній сумі 409904,556 
тис.грн.

Відтак загальний обсяг видатків, визначених Програмою на 2020 рік 
становитиме 807,4 млн.грн. При цьому змінено розподіл (структуру) видатків в 
розрізі напрямків даної обласної програми. Зокрема, на нові напрямки 
Програми, що пов’язані зі співфінансуванням у наступному бюджетному році 
оплати медичних послуг, які надаються в рамках програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення, а також для забезпечення 
функціонування інших закладів у сфері охорони здоров'я, які є об'єктами права 
спільної комунальної власності обласної Ради та не включені до програми 
державних гарантій медичного обслуговування населення (пункти 23-25
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розділу II «Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги населенню Вінниччини»), прогнозна потреба складатиме 536725,240 
тис.грн.

Повноцінне виконання заходів Програми «Майбутнє Вінниччини в 
збережені здоров’я громадян на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням 4 
сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №45», можливе лише 
за умови передбачення необхідних видатків на дані цілі рішенням сесії обласної 
ради про обласний бюджет на наступний рік.

Директор департаменту
Ванкевич Т.Ю.(0432)592409

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ



Обґрунтування до проекту рішення сесії обласної Ради 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)

Здоров'я є головною цінністю, має важливе значення в житті кожної 
людини, надає можливість досягнути індивідуального та суспільного 
добробуту, головна умова стійкого економічного розвитку.

Третинна (високоспеціалізована) медична допомога - медична допомога, 
що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому порядку 
або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення 
діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення 
фізіологічних станів (під час вагітності та пологів) із застосуванням 
високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних 
процедур високої складності; направлення пацієнта відповідно до медичних 
показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги або 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації.

З 1 січня 2018 року відповідно Закону України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення» запровадилась реалізація 
державних гарантій медичного обслуговування за програмою медичних 
гарантій для первинної медичної допомоги.

Відповідно до пункту 4 розділу ІУ «Прикінцевих та перехідних 
положень» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» з 01 січня 2020 року реалізація державних гарантій 
медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій буде 
здійснюватися для всіх видів медичної допомоги, в тому числі на третинному 
рівні. Для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати 
надання медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри 
реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою 
медичних гарантій. Утримання закладів (енергоносії, комунальні послуги) 
залишаються функцією місцевих органів самоврядування. Змінюється 
організаційно-правовий статус закладів охорони здоров'я третинного рівня 
шляхом перетворення в комунальні некомерційні підприємства.

Крім того, згідно змін до ст.90 Бюджетного Кодексу України, які будуть 
діяти з 1 квітня 2020 року, фінансування таких структур, як обласний центр 
технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров’я, 
Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики області, Авторемонтна 
база закладів охорони здоров'я та інші планується виключно за рахунок 
місцевих бюджетів.

З метою зменшення фінансових ризиків функціонування закладів для 
забезпечення безперебійної роботи лікарень та надання кваліфікованої 
третинної медичної допомоги необхідно врахувати фінансовий ресурс на рівні 
обласної Програми.



Мета Програми
Створити необхідні умови для збереження та зміцнення соціальної 

стабільності, як основи економічного зростання та можливості реалізації 
пріоритетних завдань розвитку області. Забезпечити стабільну роботу закладів 
охорони здоров'я як комунальних некомерційних підприємств, медичне 
обслуговування населення та його соціальний захист.

Основні завдання Програми
Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я третинного 

рівня, як комерційних неприбуткових підприємств.
Термін виконання: 2020 рік.

Обсяг та джерела фінансування Програми
Здійснюється в межах обласного бюджету та інших джерел, 

незаборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається на 2020 

рік, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

Механізм управління та здійснення контролю за виконанням 
Програми

Організація виконання Програми покладається на Вінницьку обласну 
державну адміністрацію.

Координація виконання Програми покладається на Департамент охорони 
здоров'я облдержадміністрації та Департамент фінансів облдержадміністрації.

Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу забезпечити сталу роботу закладів 

охорони здоров'я та надання кваліфікованої медичної допомоги.

Правові аспекти
Правове врегулювання проведення заходу, спрямованого на забезпечити 

сталу роботу закладів охорони здоров'я та надання кваліфікованої медичної 
допомоги, визначено:

Конституцією України;
законами України:
"Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року № 586-ХІУ;
"Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 

1992 року № 2801-XII зі змінами;
"Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" 

від 19 жовтня 2017 року № 2168-УІІІ;
Бюджетний Кодекс України;
розпорядженнями Кабінету Міністрів України:
"Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Здоров'я-2020: 

український вимір" від 31 жовтня 2011 року № 1164-р.



Додаток 1
до рішення__сесії обласної Ради
__скликання
в ід____________ 2019 року №

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

Витрати на виконання Програми тис. гри

Всього
2016-2020

роки

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 
числі:

3274505,341 443491,365 488969,472 534915,041 604218,791 1202910,672

Обласний бюджет 1677808,069 201812,634 204928,13 215324,423 248298,945 807443,937

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 - - -



Додаток 2
до Обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збережені 
здоров'я громадян» на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням __сесії обласної Ради _ скликання
від__грудня 2019 року № ___

Напрями діяльності та заходи Обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» 
____________ ________ ________ _______  на 2016-2020 роки______________________________________^ _

Перелік заходів Термін Виконав Джерел Прогнозна потреба у коштах, тис. грн Очікуваний
Програми виконання

заходу
ЦІ а

фінансу
результат

вання 2016-2020 pp. 2016 2017 2018 2019 2020
рік рік рік рік рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я вінничан
1. Покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров 'я громадян, шляхом:

1.1 Удосконалення системи перинатально! охорони плоду і пренатальної діагностики на базі обласного Центру планування сім’ї Вінницької обласної клінічної
лікарні ім. М. І. Пирогова.

1.1.1 Проведення 2016-2020 Департам Всього 10041,95 4113,0 4729,95 399,0 400,0 400,0 При ранньому
комплексного роки ент обласни 10041,95 4113,0 4729,95 399,0 400,0 400,0 взятті на облік
пренатального 
біохімічного скринінгу

охорони 
здоров‘я

и
бюджет

охоплення
вагітних

вагітних. облдержа
дміністра
ції

пренатальним 
біохімічним 
скринінгом на 
100%.

1.2 Удосконалення роботи обласного перинатального центру в структурі обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова.



1.2.2 Забезпечення 
акушерського стаціонару 
препаратами невідкладної 
допомоги при кровотечах.

2016-2020
роки

Департам
ент
охорони
здоров‘я
облдержа
дміністра
ЦІЇ

Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
Ції

Всього
обласни

й
бюджет

1190.6

1190.6

172.0

172.0

200,0

200,0

235.0

235.0

383.6

383.6

200,0

200,0

Зниження 
випадків 
материнської 
смертності до 
14 на 100 тис. 
народжених 
живими. 
Забезпечення 
100%
відповідності 
протоколам та 
стандартам 
медичної 
допомоги при 
кровотечам.

1.2.4 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 1294,5 288,0 241,5 265,0 250,0 250,0 Зниження
препаратами для роки ент обласни 1294,5 288,0 241,5 265,0 250,0 250,0 малюкової
лікування дихальних охорони й смертності до
розладів новонароджених здоров‘я бюджет 7,8 на 1000
в разі відсутності облдержа новонароджен
централізованих поставок дміністра их.
Міністерства охорони ції
здоров’я України. Департам

ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції



1.3 Здійснення заходів 2016-2020 Департам Всього 253,1 45,0 47,0 50,8 54,6 55,7 Проведення
щодо покращення імунної роки ент обласни 253,1 45,0 47,0 50,8 54,6 55,7 вакцинації від
профілактики грипу та охорони й грипу
інших інфекційних здоров‘я бюджет контингентів
захворювань серед дітей облдержа та груп
та медичних працівників дміністра ризику
будинків дитини. ЦІЇ

Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції

будинків 
дитини для 
забезпечення 
протиепідеміч 
них заходів до 
1 0 0  %  
щорічно.

1.4 Покращення якості 2016-2020 Департам Всього 154,6 0 0 0 154,6 0 Зменшення на
надання медичної роки ент обласни 154,6 0 0 0 154,6 0 5% показника
допомоги дітям, хворим охорони й інвалідизації
на інфекційні здоров‘я бюджет дитячого
захворювання, в тому облдержа населення від
числі вірусні гепатити, в дміністра захворюванос
умовах обласної клінічної ЦІЇ ті на вірусний
дитячої інфекційної Департам гепатит,
лікарні у разі відсутності ент шляхом
централізованих поставок фінансів впровадження
з державного бюджету. облдержа

дміністра
ції

адекватного 
противірусног 
о лікування. 
Дотримання 
клінічних 
протоколів 
проведення 
противірусної 
терапії та 
обстеження у 
дітей хворих 
на вірусні 
гепатити 
10 0 %  
щорічно.

1.5.5 Покращення надання медичної допомоги дітям з хронічною хворобою нирок.



1.5.5.1 Забезпечення 
лікування хронічних 
хвороб нирок у дітей 
(хронічнй 
гломерулонефрит, 
хронічна ниркова 
недостатність).

2016-2020
роки

Департам
ент
охорони
здоров‘я
облдержа
дміністра
ЦІЇ
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції,
районні
державні
адміністр
ації,
районні
ради,
міські
ради міст
обласного
значення

Всього

обласни
й

бюджет

районні 
бюджет 

и та 
бюджет 
и міст

3337,4

3337,4

667,48

667,48

667,48

667,48

667,48

667,48

667,48

667,48

667,48

667,48

Покращення
якості життя,
зменшення
ризику
виникнення
рецидивів на
50%,
продовження 
терміну 
додіалізного 
періоду на 
30%.

1.5.6 Забезпечення профілактичного та невідкладного лікування дітей, що страждають на порушення згортувальноі системи крові.



1.5.6.1 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 22925,0

препаратами пацієнтів з роки ент
гемофілією згідно 3 охорони о б л а с н и -
клінічними протоколами здоров‘я й
лікування в умовах облдержа б ю д ж е т
стаціонару та дміністра
амбулаторних умовах. ції р а й о н н і 22925,0

Департам б ю д ж е т
ент и т а
фінансів б ю д ж е т
облдержа и  м іс т
дміністра
ції,
районні
державні
адміністр
ації,
районні
ради,
міські
ради міст
обласного
значення



4585,0 4585,0 4585,0 4585,0

4585,0 4585,0 4585,0 4585,0

Лікування
пацієнтів
хворих на
гемофілію
згідно із
клінічними
протоколами
на 100%.
Покращення
якості життя,
відсутність
кровотеч.
Зниження
рівня
інвалідизації 
дітей, хворих 
на гемофілію 
на 50% від 
загального 
рівня.



1.5.6.2 Забезпечення 
препаратами пацієнтів з 
хворобою Віллебранда II- 
III типів згідно клінічних 
протоколів лікування в 
умовах стаціонару та 
амбулаторних умовах.

2016-2020
роки

Департам Всього
ент
охорони обласни
здоров‘я й
облдержа бюджет
дміністра
ЦІЇ районні
Департам бюджет
ент и та
фінансів бюджет
облдержа и міст
дміністра
ції,
районні
державні
адміністр
ації,
районні
ради,
міські
ради міст
обласного
значення

8212,5

8212,5

1642,5

1642,5

1642,5

1642,5

1642,5

1642,5

1642,5

1642,5

1642,5

1642,5

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

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



2.1.1 Впровадження 2016-2020 Департам Всього 8521,1 2081,1 1640,0 2000,0 1400,0 1400,0 Для
заходів щодо роки ент обласни 8521,1 2081,1 1640,0 2000,0 1400,0 1400,0 дотримання
удосконалення надання охорони й клінічних
допомоги хворим 3 здоров'я бюджет протоколів
цереброваскулярною облдержа лікування
патологією, в тому числі дміністра хворих 3
шляхом запровадження ції цереброваску
процедури тромболізису в Департам лярною
терапевтичному вікні ент патологією,
ішемічного інсульту, в фінансів шляхом
межах виділених обсягів облдержа запровадженн
коштів загального та дміністра я процедури
спеціального фондів ції тромболізису
закладів охорони у повному
здоров’я. обсязі.

2.3 Забезпечення 2017-2020 Департам Всього 2000 - 500,0 500,0 500,0 500,0 Зменшення
дороговартісними 
виробами медичного

роки ент
охорони обласни 2000 500,0 500,0 500,0 500,0

інвалідності
та

призначення пацієнтів, здоров'я й попередження
що знаходяться на облдержа бюджет смертності
стаціонарному лікуванні в дміністра даної
нейрохірургічному ЦІЇ категорії
відділенні комунального Департам хворих.
закладу "Вінницька ент
обласна фінансів
психоневрологічна облдержа
лікарня дміністра
ім.акад.О.І.Ющенка" ції



3.2 Впровадження заходів 2016-2020 Департам Всього 430,8 - - 130,8 300,0 0 Вчасне
щодо забезпечення ПЦР роки ент обласни 430,8 _ _ 130,8 300,0 0 виявлення
обстеження на гепатит В і охорони й гепатитів В і
С хворих дітей 3 здоров‘я бюджет С у
онкогематологогічною облдержа імуносупреси
патологією. дміністра

ції
вних хворих 
за рахунок 
охоплення 
100% 
пацієнтів.

3.3.2 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 5349 540,0 567,0 1180,0 1250,0 1812,0 Лікування
організації лікування роки ент 5349 540,0 567,0 1180,0 1250,0 1812,0 хворих на рак
хворих на рак охорони обласни щитоподібної
щитоподібної залози здоров‘я й залози згідно
радіоактивним йодом за облдержа бюджет протоколу на
межами області в межах дміністра 100%.
виділених обсягів коштів ції Прогнозована
та власних надходжень Департам кількість
закладів охорони ент хворих 90
здоров'я. фінансів

облдержа
дміністра
ції

чоловік.
Збільшення
виживаності
онкологічних
хворих,
зменшення
ранньої
смерті.



3.3.3 Забезпечення 2017-2020 Департам Всього 6474,0 - 474,0 2000,0 2000,0 2000,0 Забезпечити
лікарськими засобами роки ент

474,0 2000,0 2000,0 2000,0
лікування

пацієнтів, що страждають охорони обласни 6474,0 пацієнтів, що
на онкогематологічні здоров‘я и страждають
захворювання облдержа

дміністра
ЦІЇ
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ЦІЇ

бюджет на
онкогематоло
гічні
захворювання

II. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню Вінниччини

2. 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 обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, шляхом:

2.1 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 313920,0 56400,0 49710,0 53810,0 75000,0 79000,0 Забезпечити
необхідним роки ент 100% потребу
медикаментозним охорони обласни 313920,0 56400,0 49710,0 53810,0 75000,0 79000,0 у лікуванні
супроводом, виробами здоров'я й методами
медичного призначення, облдержа бюджет нирковозаміс
хворих, що отримують дміністра ноі терапії
гемодіаліз. цн

Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції

хворих 3 
хронічною 
нирковою 
недостатністю 
: гемодіалізом 
228 в тому 
числі 3 8 
потенційних 
пацієнтів та 
перитонеальн 
им діалізом 67 
пацієнтам, в 
тому числі 12 
потенційних.



2.2 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 54350,0 10850,0 16650,0 8450,0 8900,0 9500,0

необхідним роки ент 54350,0 10850,0 16650,0 8450,0 8900,0 9500,0
медикаментозним охорони обласни
супроводом, виробами 
медичного призначення,

здоров‘я 
облдержа

и
бюджет

хворих, що отримують дміністра
перитонеальнии діаліз. ції

Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції

2.3 Забезпечення хворих з 2016-2020 Департам Всього 46039,9 7801,38 9112,18 9288,18 11090,78 8747,38

хронічною нирковою 
недостатністю ІУ

роки ент
охорони обласни

46039,9 7801,38 9112,18 9288,18 11090,78 8747,38

ступеню медикаментами 
супроводу.

здоров‘я 
облдержа 
дміністра 
ції
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ЦІЇ

и
бюджет

4. Протидія епідемії ВІЛ-інфгкції та СНІДу, шляхом:
4.1.4 Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу ВІЛ- інфікованим та хворим на СНІД.



4.1.4.1 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 1148,8 73,3 177,5 358,0 270,0 270,0 Покращення
виконання заходів з роки ент обласни 1148,8 73,3 177,5 358,0 270,0 270,0 якості 1

інфекційного контролю охорони
здоров’я
облдержа
дміністра
ЦІЇ

и
бюджет

доступності
послуг 3
профілактики,
діагностики
та лікування
ВІЛ-інфекції.
Покращення
якості і
доступності
послуг 3
профілактики,
діагностики
та лікування
ВІЛ-інфекції.

4.1.5 Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до
дитини, шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я.

4.1.5.6 Адаптовані 2016-2020 Департам Всього 2294,2 220,0 271,0 331,0 736,1 736,1 Охоплення
молочні суміші для дітей роки ент обласни 2294,2 220,0 271,0 331,0 736,1 736,1 дітей,
першого року життя, охорони и народжених
народжених ВІЛ- здоров’я бюджет ВІЛ-
інфікованими матерями. облдержа

дміністра
ЦІЇ

інфікованими 
матерями 
(першого року 
життя), яких 
забезпечено 
адаптованими 
молочними 
сумішами 
безоплатно до 
100%.

4. .8 Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію населення.



4.1.8.1 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 1350,0 - 455,0 295,0 300,0 300,0 Кількість
вільного доступу до роки ент обласни 1350,0 _ 455,0 295,0 300,0 300,0 тестувань на
безоплатного охорони й рівні 5% від
консультування та здоров’я бюджет числа
тестування на ВІЛ- облдержа населення
інфекцію для населення, дміністра області.
передусім для груп ції
підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ, із
застосуванням методів
ІФА та швидких тестів на
базі Центру СНІДу.

4.1.9 Проф ілактика 2016-2020 Департам Всього 379,0 36,0 55,0 103,0 100,0 85,0 Підвищення
захворюваності на вірусні роки ент обласни 379,0 36,0 55,0 103,0 100,0 85,0 ефективності
гепатити В та С, інфекції, охорони й процесу
що передаються статевим здоров’я бюджет лікування.
шляхом (ІПСШ), для облдержа
представників груп дміністра
підвищеного ризику щодо ції
інфікування ВІЛ та ВІЛ-
інфікованих. Проведення
досліджень на вірусні
гепатити В та С у ВІЛ-
інфікованих на базі
комунального закладу
«Вінницький обласний
Центр профілактики та
боротьби зі СНІДом».

4.2 Лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень
4.2.2 Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до антиретровірусної терапії (APT).

і



4.2.2.1 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 1433,258 138,775 163,625 439,286 433,286 258,286 Підвищення
лабораторного супроводу роки ент ефективності
перебіг ВІЛ-інфекції та охорони обласни 669,7 3,7 10,0 281,0 275,0 100,0 процесу
моніторинг ефективності здоров’я й лікування.
APT. облдержа

дміністра
бюджет

ції районні 763,558 135,075 153,625 158,286 158,286 158,286
бюджет

и та
бюджет
и міст

4.2.2.2 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 1521,002 303,532 322,74 326,91 328,91 238,91 Підвищення
діагностики роки ент ефективності
опортуністичних охорони обласни 857,9 189,9 190,0 188,0 190,0 100,0 процесу
інфекцій, супутніх здоров’я й лікування.
захворювань та облдержа бюджет
ускладнень у хворих на дміністра
ВІЛ-інфекцію на базі Ції районні 663,102 113,632 132,74 138,91 138,91 138,91
СНІД-центру. бюджет 

и та 
бюджет 
и міст

4.2.4 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 880,0 - 190,0 230,0 230,0 230,0

проведення дослідження роки ент обласни 880,0 190,0 230,0 230,0 230,0 Покращення
зразків крові призовників, охорони й якості і
військовослужбовців та здоров’я бюджет доступності
студентів військових облдержа послуг 3
навчальних закладів дміністра діагностики
методом ції вірусних
імунохемілюмінесцентног гепатитів В та
о аналізу (ІХЛА) на С у
гепатити В та С. призовників, 

військовослу 
жбовців та 
студентів 
військових 
навчальних 
закладів на 
території



Вінницької
області

4.3 Лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

4.3.1 Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують.

4.3.1.2. Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 2325,262 439,582 440,66 636,34 485,34 . 323,34 Підвищення
лікування та роки ент ефективності
медикаментозної охорони обласни 1482,27 282,27 275,0 463,0 312,0 150,0 процесу
профілактики здоров’я й лікування.
опортуністичних облдержа бюджет
інфекцій, супутніх дміністра
захворювань ції районні 842,992 157,312 165,66 173,34 173,34 173,34
(туберкульозу, інфекцій, бюджет
що передаються статевим и та
шляхом, вірусних бюджет
гепатитів), ускладнень и міст
ВІЛ-інфекції та хвороб,
зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-
інфікованих осіб
стаціонарних хворих.
5. Забезпечення пацієнтів 2016-2020 Департам Всього 16510,0 3000,0 2320,0 3000,0 3900,0 4290,0 Забезпечення
з трансплантованими роки ент обласни 16510,0 3000,0 2320,0 3000,0 3900,0 4290,0 життєвонеобх
донорськими органами охорони й ідними ліками
життєвонеобхідними здоров'я бюджет пацієнтів з
імуносупресорними облдержа трансплантова
препаратами для дміністра ними
амбулаторного лікування. ції органами.

Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції

6. Розвиток служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, шляхом:



6.1 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 4675,38 93,0 - 200,0 290,0 4092,38 Забезпечити
оновлення регіонального роки ент обласни 4675,38 93,0 - 200,0 290,0 4092,38 надання
резерву лікарських охорони й невідкладної
засобів та виробів здоров'я бюджет та екстреної
медичного призначення облдержа медичної
та медичного обладнання дміністра допомоги
на випадок виникнення ції жителям
надзвичайних ситуацій на Департам області на
2016-2020 роки. ент

фінансів
облдержа
дміністра
ЦІЇ

випадок
виникнення
надзвичайних
ситуацій
згідно
затвердженої 
номенклатури 
-  100%.

6.4 Придбання 2016-2020 Департам Всього 508,0 108,0 - - 200,0 200,0 Забезпечення
лікувальних сироваток та роки ент обласни 508,0 108,0 _ 200,0 200,0 протиепідеміч
вакцин для забезпечення охорони й них заходів у
протиепідемічних заходів здоров'я бюджет населення
серед населення області. облдержа

дміністра
ції
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції

Вінницької
області.

9. Відновлення зору -  збереження якості життя (профілактика та лікування глаукоми та іншої офтальмологічної патології), шляхом:



9.2 Впровадження 
стандартів діагностики, 
лікування та реабілітації 
хворих з очною 
патологією, в тому числі 
ветеранів та інвалідів 
війни, праці. 
Забезпечення пільгової 
категорії населення 
необхідними для 
оперативного лікування 
штучними кришталиками, 
очними протезами та 
медикаментами.

2016-2020
роки

Департам
ент
охорони
здоров'я
облдержа
дміністра
ції
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ЦІЇ

Всього
обласни

й
бюджет

1371.0

1371.0

227.0

227.0

282,0

282,0

282,0

282,0

290.0

290.0

290.0

290.0

Знизити на 
5% рівень 
виходу на 
інвалідність 
хворих 3 
очною 
патологією. 
Покращення 
якості життя 
хворих 3 
очною
патологією на 
5 %.

11.3 Вжиття заходів із 
забезпечення дітей та 
дорослих, хворих на 
фенілкетонурію, 
необхідним лікувальним 
харчуванням.

2016-2020
роки

Департам
ент
охорони
здоров'я
облдержа
дміністра
ЦІЇ
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції,
районні
державні
адміністр
ації,
районні
ради,
міські
ради міст
обласного
значення

Всього

обласни
й

бюджет

районні 
бюджет 

и та 
бюджет 
и міст

53488,884

7540,5

45948,384

8275,36

1460,5

6814,860

9517.089

1680,0

7837.089

10712.652

1700,0

9012.652

12064.55

1700,0

10364.55

12919.233

1000,0

11919.233

Забезпечення
активного
життя
пацієнтів з 
фенілкетонурі
ЄЮ.



11.5 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 12934,135 2735,745 2735,745 7360,745 50,9 51,0 Стійка
діагностики та лікування роки ент клініко-
ювенільного охорони обласни 12934,135 2735,745 2735,745 7360,745 50,9 51,0 лабораторна
ревматоїдного артриту у здоров‘я й ремісія.
дітей. облдержа

дміністра
ції
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції

бюджет

11.6 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 10891,25 2112,65 2637,65 1947,65 2081,65 2111,65 Збільшення
базовими лікарськими роки ент обласни 1833,0 301,0 826,0 136,0 270,0 300,0 середньої
засобами дітей з охорони й тривалості та
муковісцидозом та здоров‘я бюджет покращення
сучасним діагностичним облдержа районні 9058,250 1811,650 1811,650 1811,650 1811,650 1811,650 якості життя
обладнанням для дміністра бюджет хворих 3
виявлення захворювань ції и та муковісцидоз
дихальної системи. Департам

ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції,
районні
державні
адміністр
ації,
районні
ради,
міські
ради міст
обласного
значення

бюджет 
и міст

ом.

15. Здійснення заходів щодо розширення можливостей впровадження нових методів діагностики у роботі лабораторної служби області, шляхом:



15.1 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 3349,367 1036,915 1192,452 620,0 500,0 0 Забезпечити
лабораторної служби роки ент обласни 3349,367 1036,915 1192,452 620,0 500,0 0 профілактику
обласної клінічної лікарні охорони и репродуктивн
ім. М. І. Пирогова здоров‘я бюджет их втрат,
необхідними реактивами облдержа безпліддя та
та тест-системами. дміністра

ЦІЇ
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції

вроджених
вад розвитку
хромосомних
хвороб у
населення
Вінницької
області.

16. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на гемо< іілію, шляхом:
16.1 Впровадження 2016-2020 Департам Всього 1502,0 300,0 300,0 302,0 300,0 300,0 Дотримання
заходів із забезпечення роки ент обласни 1502,0 300,0 300,0 302,0 300,0 300,0 клінічних
необхідними лікарськими охорони и протоколів
засобами хворих на здоров‘я бюджет лікування
гемофілію в умовах облдержа екстрених
стаціонару. дміністра

ЦІЇ
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ЦІЇ,
районні
державні
адміністр
ації,
районні
ради,
міські
ради міст
обласного
значення

станів у 
хворих на 
гемофілію — 
до 100%.

20. Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів В і С, шляхом:



20.1 Забезпечення 
специфічного 
противірусного лікування 
пацієнтів з хронічними 
гепатитами В та С, що 
мають виражений ступінь 
фіброзу/цирозу (Р3/Т4) на 
базі Гепатологічного 
Центру МКЛ №1 м. 
Вінниці.

2017-2020
роки

Департам
ент
охорони
здоров'я
облдержа
дміністра
ції

Всього
обласни

й
бюджет

1972.0

1972.0

432.0

432.0

440.0

440.0

600,0

600,0

500.0

500.0

Підвищення 
ефективності 
процесу 
лікування 
вірусних 
гепатитів В та 
С від 32 до 
100% в 
залежності від 
схеми.

21. Протидія захворюванню на туберкульоз
21.3 Організація виявлення та діагностики туберкульозу, шляхом:

21.3.2 Забезпечення 2017-2020 Департам Всього 190,0 - 90,0 0 0 100,0 Кількість
обласних роки ент обласни 190,0 _ 90,0 0 0 100,0 хворих на
протитуберкульозних охорони й туберкульоз,
закладів обладнанням та здоров'я бюджет яким
витратними матеріалами облдержа проведено
для діагностики дміністра діагностику
туберкульозу методом цп методом
мікроскопи мазка Департам мікроскопи
мокротиння та посіву на ент . мазка
тверді поживні фінансів мокротиння
середовища. облдержа та посіву на

дміністра тверді
ЦП поживні

середовища -
100%

21.3.3 Проведення рентгенологічного обстеження населення Вінницької області.



21.3.3.1 Придбання 2017-2020 Департам Всього 370,0 - 87,0 133,0 150,0 0 Відсоток
рентгенівської плівки та роки ент обласни 370,0 - 87,0 133,0 150,0 0 охоплення
витратних матеріалів для охорони й хворих на
тубконтингентів для здоров'я бюджет туберкульоз
обласних тубзакладів. облдержа рентгенологіч

дміністра ним
Ц ІЇ обстеженням -
Департам 100%
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ЦІЇ

21.3.4 Проведення туберкулінодіагностики у населення Вінницької області

21.3.4.2 Забезпечення 2017-2020 Департам Всього 55,0 - 15,0 20,0 20,0 0 Здійснення
придбання туберкуліну роки ент обласни 55 _ 15,0 20,0 20,0 0 туберкуліноді
для здійснення охорони й агностики з
туберкулінодіагностики з здоров'я бюджет диференційно
диференційно- облдержа -
діагностичною метою. дміністра діагностично

ції ю метою —
Департам 100%
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції

21.4 Лікування та профілактика туберкульозу, шляхом:



21.4.2 Забезпечення 2017-2020 Департам Всього 2954,4 - 663,6 763,6 763,6 763,6 Відсоток
хворих на туберкульоз роки ент обласни 700,0 - 100,0 200,0 200,0 200,0 туберкульозн
патогенетичним охорони й их закладів, у
лікування на здоров'я бюджет яких видатки
стаціонарному (обласні облдержа районні 2254,4 - 563,6 563,6 563,6 563,6 на
тубзаклади) та дміністра бюджет патогенетичне
амбулаторному (Центри ції и та лікування
ПМСД) етапах. Департам

ент
фінансів
облдержа
дміністра
ЦІЇ
Районні
державні
адміністр
ації,
міські
ради міст
обласного
значення

бюджет 
и міст

відповідають 
розрахункови 
м потребам - 
не менше 95%

21.5 Протидія мультирезистентому туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю (МР/РРТБ), шляхом:

21.5.4 Придбання 2017-2020 Департам Всього 300,0 - 0 100,0 100,0 100,0

Кількість
___ ҐГ

респіраторів для роки ент обласни 300,0 _ 0 100,0 100,0 100,0
медпрацівників обласних охорони й протитуберку
тубзакладів. здоров'я

облдержа
дміністра
ЦІЇ
Департам
ент
фінансів

бюджет льозних
закладів, що
забезпечені
засобами
індивідуально
го захисту
органів

облдержа дихання — 
100%дміністра

ції



21.5.5 Придбання 2017-2020 Департам Всього 100,0 - 0 0 50,0 50,0

одноразових хірургічних роки ент обласни 100,0 0 0 50,0 50,0
масок для хворих. охорони

здоров'я
облдержа
дміністра
Ції
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції

й
бюджет

21.5.6 Забезпечення 2017-2020 Департам Всього 350,0 - 0 200,0 150,0 0

обласних тубзакладів роки ент обласни 350 - 0 200,0 150,0 0
змінними лампами для охорони й
бактерицидних здоров'я бюджет
випромінювачів з облдержа
врахуванням придатності дміністра
до експлуатації 1000 ції
УФО- ламп вартістю Департам
130,0 грн. за одну змінну ент
лампу. фінансів

облдержа
дміністра
ції

21.6 Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ-інфекцієї/СНІДу, шляхом:



21.6.1 Придбання ко- 2017-2020 Департам Всього 252,5 - 70,8 70,8 70,8 40,1 Охоплення
тримоксазолу та його роки ент обласни 252,5 70,8 70,8 70,8 40,1 профілактичн
аналогів для охорони й им лікування
профілактики здоров'я бюджет ко-
опортуністичних інфекцій облдержа тримоксазоло
в тубстаціонарі. дміністра

ції
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції

м на 
стаціонарном 
у етапі -  100%

21.6.2 Придбання 2017-2020 Департам Всього 39,0 - 18,0 3,0 0 18,0 Відсоток
вакутайнерів для забору роки ент обласни 39,0 18,0 3,0 0 18,0 хворих на
зразків крові для охорони й туберкульоз
тестування пацієнтів туб здоров'я бюджет 1-4 категорії,
закладів. облдержа

дміністра
ції
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ЦІЇ

що пройшли 
тестування на 
ВІЛ не менше 
99%

І



23. Співфінансування 
оплати медичних 
послуг, що надаються в 
рамках програми 
державних гарантій 
медичного 
обслуговування 
населення, для 
покриття вартості 
комунальних послуг та 
енергоносіїв закладів 
охорони здоров'я, 
комунальних 
некомерційних 
підприємств, які є 
об'єктами права 
спільної комунальної 
власності обласної Ради

2020 рік Департам
ент
охорони
здоров’я
облдержа
дміністра
ції
Департам
ент
фінансів
облдержа
дміністра
ції

Всього

обласни
й

бюджет

138705.9

138705.9

138705.9

138705.9

Забезпеченн 
я оплати 
комунальних 
послуг та  
інших
енергоносіїв
закладів
охорони
здоров'я
третинного
рівня
комунальних
некомерційн
их
підприємств

24. Забезпечення 2020 рік Департам Всього 83013,34 - - - - 83013,34 Забезпеченн
розвитку та підтримки ент 83013,34 - 83013,34 я розвитку та
закладів охорони охорони обласни підтримки
здоров'я, комунальних здоров’я й закладів
некомерційних облдержа бюджет охорони
підприємств, які є дміністра
об'єктами права спільної ції здоров'я

комунальної власності Департам третинного

обласної Ради понад ент рівня
обсяг, передбачений фінансів комунальних
програмою державних облдержа некомерційн
гарантій медичного дміністра их
обслуговування ції підприємств
населення

і



2020 рік Департам Всього 315000,6 - - - - 315000,6 Забезпеченн

25. Забезпечення 
функціонування інших 
закладів у сфері охорони 
здоров'я, які є об'єктами

ент
охорони
здоров’я
облдержа
дміністра

обласни
й

бюджет

315000,6 315000,6 я
функціонува 
ння інших 
закладів у 
сфері 
охорони 
здоров'я

права спільної 
комунальної власності 
обласної Ради та не

ції

Департам
ент

включені до програми фінансів
державних гарантій облдержа
медичного
обслуговування

дміністра
ції

населення
2020 рік Департам Всього 5908,8 - - - - 5908,8 Виконання

ент
охорони обласни

5908,8 - - - 5908,8 заходів
державного

26. Забезпечення

здоров’я
облдержа
дміністра

и
бюджет

характеру у 
сфері охорони 
здоров'я

виконання заходів ЦП
державного характеру у 
сфері охорони здоров'я (в

Департам
ент

т.ч. використання 
субвенцій з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам) або цільових

фінансів
облдержа
дміністра
ЦІЇ

коштів
III. Формування у  населення мотивації до здорового способу життя. Профілактичні напрями. Міжгалузева співпраця, шляхом:

7. Профілактичні заходи щодо запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом:

7.2 Розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення.



7.2.2 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 20,0 0 0 20,0 0 0 Формування у
розробки, виготовлення роки ент обласни 20,0 0 0 20,0 0 0 населення
та розповсюдження охорони й навичок
інформаційних матеріалів здоров’я бюджет безпечної
для груп підвищеного облдержа щодо ВІЛ
ризику щодо інфікування дміністра поведінки.
ВІЛ зі зміни ризикованої ції
поведінки на більш
безпечну.

7.3 Розширення охоплення програмами профілактики ВІЛ-представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також
ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, безпритульних та бездоглядних дітей та які не отримують належного батьківського

піклування.
7.3.3 Забезпечення 2016-2020 Департам Всього 1238,6 25,6 74,0 389,0 390,0 360,0 Надання
амбулаторних хворих на роки ент обласни 86,6 7,6 20,0 29,0 30,0 0 замісної
ВІЛ-інфекцію/СНІД, охорони й підтримувань
споживачів ін’єкційних здоров’я бюджет ної терапії
наркотиків, препаратами облдержа районні 1152,0 18,0 54,0 360,0 360,0 360,0 споживачам
замісної підтримувальної дміністра бюджет ін’єкційних
терапії (дод. 2 до ції и та наркотиків.
постанови Кабінету районні бюджет
Міністрів України від 17 державні и міст
серпня 1998 року № адміністр
1303). ації,

районні
ради,
міські
ради міст
обласного
значення



Додаток З
до Обласної програми «Майбутнє Вінниччини в 
збережені
здоров'я громадян» на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням __сесії обласної Ради _
скликання
від__грудня 2019 року № _

Заходи Обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я 
громадян» 

на 2016-2020 роки 

І. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я вінничан
1. Покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження 
репродуктивного здоров 'я громадян
1.1 Удосконалення системи перинатальної охорони плоду і пренатальної 
діагностики на базі обласного Центру планування сім’ї Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова.
1.1.1 Проведення комплексного пренатального біохімічного скринінгу вагітних.

Департамент охорони здоров‘я
облдержадміністрації
2016-2020 роки

1.2 Удосконалення роботи обласного перинатального центру в структурі обласної 
клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова
1.2.2 Забезпечення акушерського стаціонару препаратами невідкладної допомоги 
при кровотечах.

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

1.2.4 Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених 
в разі відсутності централізованих поставок Міністерства охорони здоров’я У країни.

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

1.3 Здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики грипу та інших 
інфекційних захворювань серед дітей та медичних працівників будинків дитини.

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

1.4 Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекційні 
захворювання, в тому числі вірусні гепатити, в умовах обласної клінічної дитячої



інфекційної лікарні у разі відсутності централізованих поставок з державного 
бюджету.

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

1.5.5 Покращення надання медичної допомоги дітям з хронічною хворобою нирок.
1.5.5.1 Забезпечення лікування хронічних хвороб нирок у дітей (хронічнй 
гломерулонефрит, хронічна ниркова недостатність).

Департамент охорони здоров‘я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
районні державні адміністрації, районні
ради, міські ради міст обласного
значення
2016-2020 роки

1.5.6 Забезпечення профілактичного та невідкладного лікування дітей, що 
страждають на порушення згортувальної системи крові.
1.5.6.1 Забезпечення препаратами пацієнтів з гемофілією згідно з клінічними 
протоколами лікування в умовах стаціонару та амбулаторних умовах.

Департамент охорони здоров‘я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
районні державні адміністрації, районні
ради, міські ради міст обласного
значення
2016-2020 роки

1.5.6.2 Забезпечення препаратами пацієнтів з хворобою Віллебранда ІІ-ІІІ типів 
згідно клінічних протоколів лікування в умовах стаціонару та амбулаторних умовах.

Департамент охорони здоров4 я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
районні державні адміністрації, районні
ради, міські ради міст обласного
значення
2016-2020 роки

2. Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та 
профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань
2.1 Забезпечення ефективної профілактики, лікування та діагностику пацієнтам з 
інсультом.
2.1.1 Впровадження заходів щодо удосконалення надання допомоги хворим з 
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.

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 відділенні 
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
3.2 Впровадження заходів щодо забезпечення ПЦР обстеження на гепатит В і С 
хворих дітей з онкогематологогічною патологією.

Департамент охорони здоров‘я
облдержадміністрації
2016-2020 роки

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 здоров‘я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації
2016-2020 роки

3.3.3 Забезпечення лікарськими засобами пацієнтів, що страждають на 
онкогематологічні захворювання

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

II. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізоваиої медичної допомоги 
населенню Вінниччини
2. 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 обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова
2.1 Забезпечення необхідним медикаментозним супроводом, виробами медичного 
призначення, хворих, що отримують гемодіаліз.

Департамент охорони здоров‘я 
облдержадміністрації



Департамент фінансів
облдержадміністрації
2016-2020 роки

2.2 Забезпечення необхідним медикаментозним супроводом, виробами медичного 
призначення, хворих, що отримують перитонеальний діаліз.

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

2.3 Забезпечення хворих з хронічною нирковою недостатністю ІУ ступеню 
медикаментами супроводу.

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

4. Протидія епідемії ВІЛ-інфекщі та СНІДу
4.1 Організаційні завдання і заходи.
4.1.4 Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони 
здоров’я, які надають допомогу ВІЛ- інфікованим та хворим на СНІД.
4.1.4.1 Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
2016-2020 роки

4.1.5 Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультування 
та тестування на ВІЛ- інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, 
шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я.
4.1.5.6 Адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, народжених ВІЛ- 
інфікованими матерями.

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
2016-2020 роки

4.1.8 Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування 
на ВІЛ- інфекцію населення.
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 СНІДу.

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
2016-2020 роки

4.1.9 Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В та С, інфекції, що 
передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного ризику 
щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих. Проведення досліджень на вірусні 
гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих на базі комунального закладу «Вінницький 
обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом».



Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
2016-2020 роки

4.2 Лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень
4.2.2 Забезпечення лабораторного супроводу лікування BIJI-інфекції, формування 
прихильності до антиретровірусної терапії (APT).
4.2.2.1 Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніторинг 
ефективності APT.

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
2016-2020 роки

4.2.2.2 Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань 
та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію на базі СНІД-центру.

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
2016-2020 роки

4.2.4 Забезпечення проведення дослідження зразків крові призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА) на гепатити В та С.

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
2016-2020 роки

4.3 Лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
4.3.1 Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на 
ВІЛ-інфекцію, які цього потребують.
4.3.1.2. Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних 
інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфекцій, що передаються статевим 
шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у 
ВІЛ-інфікованих осіб -  стаціонарних хворих.

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
2016-2020 роки

5. Забезпечення пацієнтів з трансплантованими донорськими органами 
життєвонеобхідними імуносупресорними препаратами для амбулаторного 
лікування.

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

6. Розвиток служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
6.1 Забезпечення оновлення регіонального резерву лікарських засобів та виробів 
медичного призначення та медичного обладнання на випадок виникнення 
надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.

Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації



Департамент фінансів
облдержадміністрації
2016-2020 роки

6.4 Придбання лікувальних сироваток та вакцин для забезпечення протиепідемічних 
заходів серед населення області.

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

9. Відновлення зору -  збереження якості життя (профілактика та лікування 
глаукоми та іншої офтальмологічної патології)
9.2 Впровадження стандартів діагностики, лікування та реабілітації хворих з очною 
патологією, в тому числі ветеранів та інвалідів війни, праці. Забезпечення пільгової 
категорії населення необхідними для оперативного лікування штучними 
кришталиками, очними протезами та медикаментами.

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

11. Рідкісне право жити -  медична підтримка пацієнтів з орфанними 
захворюванням и
11.3 Вжиття заходів із забезпечення дітей та дорослих, хворих на фенілкетонурію, 
необхідним лікувальним харчуванням.

Департамент охорони здоров‘я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
районні державні адміністрації, районні
ради, міські ради міст обласного
значення
2016-2020 роки

11.5 Забезпечення діагностики та лікування ювенільного ревматоїдного артриту у 
дітей.

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

11.6 Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом та 
сучасним діагностичним обладнанням для виявлення захворювань дихальної 
системи.

Департамент охорони здоров‘я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації,



районні державні адміністрації, районні 
ради, міські ради міст обласного 
значення
2016-2020 роки

15. Здійснення заходів щодо розширення можливостей впровадження нових 
методів діагностики у роботі лабораторної служби області
15.1 Забезпечення лабораторної служби обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова 
необхідними реактивами та тест-системами.

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

16. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на гемофілію
16.1 Впровадження заходів із забезпечення необхідними лікарськими засобами 
хворих на гемофілію в умовах стаціонару.

Департамент охорони здоров‘я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації,
районні державні адміністрації,
районні ради, міські ради міст обласного
значення
2016-2020 роки

20. Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів В і С
20.1 Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними 
гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/цирозу (РЗ/Р4) на базі 
Гепатологічного Центру МКЛ №1 м. Вінниці.

Департамент охорони здоров‘я 
облдержадміністрації
2017-2020 роки

21. Протидія захворюванню на туберкульоз
21.3 Організація виявлення та діагностики туберкульозу
21.3.2 Забезпечення обласних протитуберкульозних закладів обладнанням та 
витратними матеріалами для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка 
мокротиння та посіву на тверді поживні середовища.

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

21.3.3 Проведення рентгенологічного обстеження населення Вінницької області.
21.3.3.1 Придбання рентгенівської плівки та витратних матеріалів для 
тубконтингентів для обласних тубзакладів.

Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації



Департамент фінансів
облдержадміністрації
2017-2020 роки

21.3.4 Проведення туберкулінодіагностики у населення Вінницької області
21.3.4.2 Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення 
туберкулінодіагностики з диференційно-діагностичною метою.

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

21.4 Лікування та профілактика туберкульозу
21.4.2 Забезпечення хворих на туберкульоз патогенетичним лікування на 
стаціонарному (обласні тубзаклади) та амбулаторному (Центри ПМСД) етапах.

Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації
Районні державні адміністрації, міські
ради міст обласного значення
2017-2020 роки

21.5 Протидія мультирезистентому туберкульозу та туберкульозу з 
розширеною медикаментозною резистентністю (МР/РРТБ)
21.5.4 Придбання респіраторів для медпрацівників обласних тубзакладів.

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

21.5.5 Придбання одноразових хірургічних масок для хворих.
Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації
2017-2020 роки

21.5.6 Забезпечення обласних тубзакладів змінними лампами для бактерицидних 
випромінювачів з врахуванням придатності до експлуатації 1000 УФО- ламп 
вартістю 130,0 грн. за одну змінну лампу.

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

21.6 Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та 
ВІЛ-інфекцієї/СНІДу
21.6.1 Придбання ко-тримоксазолу та його аналогів для профілактики 
опортуністичних інфекцій в тубстаціонарі.



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

21.6.2 Придбання вакутайнерів для забору зразків крові для тестування пацієнтів туб 
закладів.

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

23. Співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми 
державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості 
комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я, комунальних 
некомерційних підприємств, які є об'єктами права спільної комунальної власності 
обласної Ради

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації
2020 рік

24. Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, комунальних 
некомерційних підприємств, які є об'єктами права спільної комунальної власності 
обласної Ради понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного 
обслуговування населення

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації
2020 рік

25. Забезпечення функціонування інших закладів у сфері охорони здоров'я, які є 
об'єктами права спільної комунальної власності обласної Ради та не включені до 
програми державних гарантій медичного обслуговування населення

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації
2020 рік

26. Забезпечення виконання заходів державного характеру у сфері охорони здоров'я 
(в т.ч. використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам) або 
цільових коштів

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації
2020 рік



III. Формування у  населення мотивації до здорового способу життя. 
Профілактичні напрями. Міжгалузева співпраця
7. Профілактичні заходи щодо запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу
7.2.2 Забезпечення розробки, виготовлення та розповсюдження інформаційних 
матеріалів для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ зі зміни ризикованої 
поведінки на більш безпечну.

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
2016-2020 роки

7.3.3 Забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, споживачів 
ін’єкційних наркотиків, препаратами замісної підтримувальної терапії (дод. 2 до 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303).

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
районні державні адміністрації, районні
ради, міські ради міст обласного
значення
2016-2020 роки


