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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 94

26 лют о г о __2021 р.

Про 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)

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до пункту 3 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”, клопотання обласної державної адміністрації, висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та ветеранів, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
Вінницької обласної державної адміністрації О. Задорожної „Про 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) взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 
комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення та ветеранів (Грубеляс І.П.) і э питань економіки, фінансів та 
бюджету (Якубович Г.А.). 11 А

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 
до рішення 6 сесії обласної 
Ради
8 скликання
від 26 лютого 2021 року № 94

ІНФОРМАЦІЯ 
про 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

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 (далі -  Програма). Мета Програми -  вирішення 
питань галузі охорони здоров’я, спрямованих на покращення 
медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення напрямків 
діяльності закладів охорони здоров’я області, особливо третинного рівня 
надання медичної допомоги.

Заходи спрямовані на:
I. Пріоритетні напрямки 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.

II. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги 
населенню Вінниччини.

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

На 2020 рік заплановано фінансування заходів в обсязі 17,2 млн грн. 
Протягом 2020 року профінансовано 15,5 млн грн, що складає 90,3 відсотки 
від запланованого.

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 399,2 тис. грн (99,8 відсотків від запланованого). Проведено 
обстеження у 494 пацієнтів.

Для надання невідкладної допомоги у разі кровотечі роділлям та 
породіллям в акушерському стаціонарі закуплено препаратів на 144,6 тис. 
грн (72,3 відсотка від запланованого), що дало змогу забезпечити медичною 
допомогою відповідно до протоколів 12 пацієнток.



З метою забезпечення хворих на фенілкетонурію продуктами 
лікувального харчування придбано суміші на 998,3 тис. грн, що складає 99,8 
відсотків від запланованого. Харчування отримали 37 дітей, що хворіють на 
фенілкетонурію. Це забезпечило відсутність клінічних проявів хвороби у 
25 дітей (67,7 відсотка).

Для проведення неонатальної реанімації новонароджених використано 
243,8 тис. грн, що складає 97,5 відсотка до плану. Це дало змогу закупити 6 
ампул препарату «пейона» та 16 флаконів природних фосфоліпідів. 
Допомогу отримали 9 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.

У рамках розвитку надання допомоги хворим з неінфекційною 
патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно- 
мозкових захворювань профінансовано на 1 173,7 тис. грн (що становить 83,8 
відсотків до плану фінансування) на придбання медикаментів для надання 
невідкладної допомоги хворим з порушенням мозкового кровообігу. Надано 
допомогу 1101 пацієнтам з інсультом.

Для забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення 
пацієнтів, що знаходяться на лікуванні в нейрохірургічному відділенні 
обласної психоневрологічної лікарні ім. О. І. Ющенка виділено 372,5 тис. грн 
(74,5 відсотків від запланованого). За ці кошти виконано оперативні 
втручання з використанням дороговартісних виробів 41 пацієнту.

Для надання допомоги дітям з онкогематологічною патологією на базі 
обласної дитячої клінічної лікарні протягом 2020 року виділено 
1 602,6 тис. грн, що становить 81,5 відсотків від запланованого. Кількість 
пролікованих хворих у стаціонарі зі злоякісними новоутвореннями -  315 
дітей, з них 38 дитини з вперше встановленим діагнозом. Показник після 
операційної летальності 0,8 відсотка (при запланованому 1,2 відсотка). Рівень 
виживання протягом року склав 97,8 відсотків при запланованому -  70 
відсотка.

З метою покращення лабораторної діагностики ювенільного 
ревматоїдного артриту в дітей використано 47,8 тис. грн, що становить 100 
відсотків від запланованого фінансування. Забезпечено діагностику у 30 
дітей.

З метою забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з 
муковісцидозом виділено 168,5 тис. грн. Лікуванням забезпечено 21 дитину, 
що перебувають на обліку. Рівень виживання протягом п’яти років склав 
90 відсотків.

З метою удосконалення діяльності служб кардіохірургії та судинної 
хірургії області придбано на 1 299,3 тис. грн (99,9 відсотки до плану): 
судинні протези -  9 шт., набори для стентування переферичних судин -  8 
шт., штучних водіїв ритму -  10 одиниць, катетери для тромбоемболії -  2 шт., 
набори для коронарографії -  10 шт. та клапан -  5 шт. Протягом 2020^року за 
кошти обласного бюджету проведено оперативні втручання 49 паці



Для придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з 
приводу катаракти закуплено 45 комплекти на суму 247,7 тис. грн. (99,1 
відсотка від плану). У 2020 році надано ефективну допомогу 45 хворим за 
рахунок виконання оперативних втручань внаслідок чого відновлено здорову 
функцію ока в 100 відсотків прооперованих, що підтверджено відновленням 
здоров’я та поліпшенням якості життя.

За кошти обласного бюджету закуплено 40 очних протезів для пацієнтів 
з анофтальмом на 19,9 тис. грн (49,8 відсотка від плану).

На виконання пріоритетного завдання Програми стосовно 
удосконалення системи організації надання медичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю та підвищення її якості шляхом подальшого 
впровадження методів нирковозамісної терапії на базі Центру нефрології та 
діалізу обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова забезпечено хворих з 
хронічною нирковою недостатністю комплектами діалізаторів та витратними 
матеріалами для проведення гемодіалізу на суму 1033,5 тис .грн (98,7 
відсотка до плану). 303 хворих з хронічною нирковою недостатністю
забезпечено діалізом за рахунок придбання засобів для проведення 
гемодіалізу, що відповідає стандарту адекватного діалізу.

На придбання медикаментів супроводу для проведення процедури 
гемодіалізу, зокрема для хворих з порушенням кальцієво-фосфорного обміну, 
закуплено препаратів та матеріалів на 770,5 тис. грн (96 відсотків до плану). 
За ці кошти забезпечено 75 осіб хворих з хронічною нирковою 
недостатністю.

З метою забезпечення подальшого розвитку ортопедичної та 
травматологічної служби області забезпечено протезами на 1199,1 тис. грн 
(99,9 відсотка до плану). Для хворих, що потребують заміни кульшових 
суглобів, придбано 40 таких протезів. Прооперовано 40 пацієнтів, завдяки 
чому повністю відновлено їхню працездатність.

Для пацієнтів, що страждають на гемофілію, придбано 52 флакони 
IX фактору крові та 28 флаконів УІІІ фактору коагуляції крові на 297,6 тис. 
грн (100 відсотків до плану), які використано на лікування 4 пацієнтів.

Для онкогематологічних пацієнтів, що отримують лікування на базі 
онкологічного відділення обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, 
придбано хіміотерапевтичних препаратів у загальній кількості 590 флаконів, 
що передбачені затвердженими стандартами лікування. Завдяки цьому 
проведено цитостатичну терапію 61 пацієнту. Профінансовано на суму 
1999,97 тис. грн (100 відсотків).

Протягом 2020 року в межах обласної програми на реалізацію заходів 
протидії епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу профінансовано видатки в 
загальному обсязі 1155,6 тис. грн.

На реалізацію заходів інфекційного контролю виділено 270,0 тис. грн 
(100 відсотків від запланованого). За ці кошти придбано засоби 
індивідуального захисту, дезінфікувальні засоби для обробки рук, 
обладнання та інших поверхонь, що дало можливість підвищити рівень



безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ- 
інфекції/СНІДу.

Для попередження передачі ВІЛ-інфекції/СНІДу від матері до дитини 
придбано адаптовані молочні суміші для 32 дітей першого року життя, 
народжених від ВІЛ-інфікованих матерів (299,9 тис. грн).

Для забезпечення вільного доступу населення до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, передусім груп підвищеного 
ризику, проведено 6240 досліджень на ВІЛ-інфекцію (143,6 тис. грн).

Для попередження поширення захворювань на вірусні гепатити В та 
С проведено 5472 досліджень у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (85,0 тис. грн).

Проведено дослідження у 1400 призовників на вірусні гепатити В та С 
методом імунохемілюмінесцентного аналізу під час призовної кампанії 
(213,8 тис. грн).

Проведено діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань на 51,0 тис. грн, що дало можливість здійснити 40824 
дослідження.

Для забезпечення лікування хворих на рак щитоподібної залози 
радіоактивним йодом виділено 376,8 тис. грн. Отримали лікування 45 
пацієнти на базі Львівського онкологічного регіонального лікувально- 
діагностичного центру.

З метою забезпечення клініко-біохімічної лабораторії обласного 
клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру 
лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних 
аналізаторів виділено 378,3 тис. грн, що становить 94,6 відсотків від 
запланованого. За ці кошти закуплено 42 набори лабораторних реактивів та 
витратних матеріалів до біохімічних аналізаторів, що дало змогу провести 
42000 досліджень.

Для визначення рівня гормонів виділено 719,1 тис. грн. За ці кошти 
закуплено 85 набір для визначення рівня гормонів в організмі, що дало змогу 
провести 9100 досліджень.

На придбання лабораторних реактивів для проведення клініко- 
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій 
області виділено 314,1 тис. грн, що становить 100 відсотків від 
запланованого. За ці кошти закуплено 8 наборів лабораторних реактивів, 
проведено 14533 клініко-діагностичних досліджень пацієнтам на орфанні 
захворювання.

З метою здійснення заходів щодо покращення імунної профілактики 
грипу та інших інфекційних захворювань серед дітей та медичних 
працівників будинків дитини області виділено 52,9 тис. грн. Закуплено 232 
дози вакцини «Джісі флю». Захід дозволив здійснити імунопрофілактику 123 
дітям та 109 співробітникам будинків дитини.

Протягом 2020 року в рамках дії програмних протитуберкульозних 
заходів на їх реалізацію з обласного бюджету виділено 476,6 тис. грн. Кошти 
використано на придбання респіраторів (53,3 тис. грн), одн0разових 
хірургічних масок (28,6 тис. грн), засобів патогенетичної терапії/та терапії



супроводу (187,6 тис. грн), засобів медичного призначення пацієнтів, що 
потребують хірургічного лікування туберкульозу та позалегеневих форм 
туберкульозу (20,0 тис. грн), придбання препаратів для профілактики 
опуртуністичних інфекцій (31,4 тис. грн), вакутайнерів для забору зразків 
крові для тестування пацієнтів (10,4 тис. грн). З метою метрологічного 
обслуговування та валідацію лабораторної апаратури використано 45,3 тис. 
грн. Придбано витратних матеріалів для лабораторної діагностики 
туберкульозу на 100,0 тис. грн.

Заступник голови обласної Ради


