
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №355

19 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

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, висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту та зайнятості населення, 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 у розділі 
„Ресурсне забезпечення обласної Програми „Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров’я громадян” на 2016-2020 роки цифри: „3198689,267”, 
„1624493,395”, „1571058,836” замінити, відповідно, цифрами „3264432,067”, 
„1667734,795”, „1593560,263”;

1.2 Внести зміни в таблиці по роках „Витрати на виконання Програми” 
(згідно додатку 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 І „Пріоритетні напрямки діяльності щодо 
збереження здоров’я вінничан” (далі-Розділ І) новими підпунктами 1.2.6, 2.3,
3.3.3, Розділ II „Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги населенню Вінниччини” (далі-Розділ II) підпунктом 4.2.4 та 
пунктами 20, 21, 22 (згідно додатку 2);
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2.2 Викласти у новій редакції підпункт 3.2 Розділу І та підпункт 4.1.4.1 
Розділу II (згідно додатку 3).

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

3.1 Доповнити підпунктами 1.2.6, 2.3, 3.3.3 Розділ І, підпунктом 4.2.4 та 
пунктами 20, 21, 22 Розділ II (згідно додатку 4).

3.2 Виклаоти у новій редакції підпункт 3.2 Розділу І та підпункт 4.1.4.1 
Розділу II (згідно додатку 5).

4. Рекомендувати:
4.1. Районним державним адміністраціям, районним радам, міським 

радам міст обласного значення розробити і затвердити заходи на виконання 
цієї Програми.

4.2. При формуванні місцевих бюджетів на відповідні роки, передбачати 
кошти на реалізацію заходів зазначеної Програми.

4.3. Про хід виконання Програми інформувати Департамент охорони 
здоров’я облдержадміністрації щороку до 1 лютого для узагальнення та 
подальшого інформування обласної Ради.

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

6. 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



Додаток 1 
до рішення 19 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 19 травня 2017 року № 355

і

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:

3264432,067 509197,994 584116,661 673257,916 706826,654 791032,842

Обласний бюджет 1667734,795 267519,263 300075,319 353667,298 350906,808 395566,107

Місцевий бюджет 15*3560,236 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 - - -

Заступник керівника виконавчого 
апарату обласної Ради

і і



Додаток 2 
до рішення 19 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 19 травня 2017 року № 355

Напрями діяльності та заходи Обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян» на 
______________ ____________________________ 2016-2020 роки______________________________ _____________

Перелік заходів 
Програми

Термін
викона
• ЩІЯ

заходу

Виконавці Джерела
фінансува

ння

Прогнозна потреба у коштах, тис. грн

-■ «і

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
І. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я вінничан

1. Покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров'я громадян, шляхом:
1.2 Удосконалення роботи обласного перинатального центру в структурі обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова.

1-2.6 Придбання 
інкубаторів для 
виходжування дітей з 
екстремально малою та 
дуже малою масою тіла.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров4я 
облдержадміністр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадміністр
ації

Всього

обласний
бюджет

500.0

500.0

500.0

500.0 - - -

Зниження рівня 
захворюваності 
новонароджених на 
гемолітичну хворобу 
20%.

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

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».

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміністр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадміністр
ації

Всього

обласний
бюджет

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

Зменшення інвалідності 
та попередження 
смертності цієї категорії 
хворих.

3 .  Удосконалення надання онкологічної ' допомоги дитячому та дорослому населенню області, шляхом: / (^ /



3.3.3 Забезпечення 
лікарськими засобами 
пацієнтів, що страждають 
на онкогематологічні 
захворювання.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров‘я 
облдержадміністр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадміністр
ації

Всього

обласний
бюджет

8000,0

8000,0 -

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Забезпечити лікування 
пацієнтів, що страждають 
на онкогематологічні 
захворювання.

II. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню Вінниччини
. _ 4. Протидія епідел\їіВІЛ~інфекщіта СНІДу, шляхом:

4.2 Лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень
4.2.4 Забезпечення 
проведення дослідження 
зразків крові призовників, 
військовослужбовців та 
студентів військових 
навчальних закладів 
методом
імунохемілюмінесцентно 
го аналізу (ІХЛА) на 

І гепатити В та С.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністр 
ації

Всього

обласний
бюджет

9510.0

9510.0 -

1660,0

1660,0

2020,0

2020,0

2580.0

2580.0

3250.0

3250.0

Покращення якості і 
доступності послуг 3 
діагностики вірусних 
гепатитів В та С у 
призовників,
військовослужбовців та 
студентів військових 
навчальних закладів на 
території Вінницької 
області.

20. Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів В і С, шляхом:
(5244,0 тис. грн)

20.1 Забезпечення 
специфічного 
противірусного лікування 
пацієнтів з хронічними 
гепатитами В та С, що 
мають виражений ступінь 
фіброзу/цирозу (РЗЛЧ) на 
базі Г епатологічного 
Центру МКЛ № 1 м. 
Вінниця.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміністр 
ації

Всього

обласний
бюджет

5029.2

5029.2

1257.3

1257.3

1257.3

1257.3

1257.3

1257.3

1257.3

1257.3

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

20.2 Профілактика 
захворюваності на 
вірусний гепатит В 
(проведення вакцинації), 
на базі Гепатологічного 
Центру МКЛ № 1 м. 
Вінниця.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров‘я 
облдержадміністр 
ації

Всього

обласний
бюджет

103.2

103.2

25.8

25.8

25.8

25.8

25.8

25.8

25.8

25.8

Збільшення кількості 
вакцинованих осіб на 
87%.

а



20.3 Забезпечення 
вільного доступу до 
безоплатного 
консультування та 
тестування на вірусні 
гепатити для населення, 
передусім для груп 
підвищеного ризику щодо 
інфікування вірусними 
гепатитами, із 
застосуванням методів 
ІФА та швидких тестів на 
базі Гепатологічного 
Центру МКЛ № 1 м. 
Вінниця.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоровая 
облдержадміністр 
ації

Всього

обласний
бюджет

і п , б

і п 5б

27.9

27.9

• №

27.9

27.9

27.9

27.9

27.9

27.9

Збільшення кількості 
протестованих осіб на 
53%.

*

21. Протидія захворюванню на туберкульоз
21.1 Удосконалення системи охорони здоров *я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у  тому числі хіміорезистентний, шляхом:

(440,0 тис. грн.)
21.1.1 Придбання 
бінокулярних мікроскопів 
для пунктів мікроскопії 
(лабораторії І рівня 
діагностики ТБ): 
Козятинська, 
Немирівська, 
Тростянецька ЦРЛ, 
Оратівська, Чечельницька 
ЛПЛ, Турбівський філіал 
Липовецької ЦРЛ (1 од. х 
20 тис. грн).

2017
рік

Районні державні 
адміністрації 
Міські ради міст 
обласного 
значення

Всього

районні
бюджети

та
бюджети

міст

120,0

120,0

120,0

120,0

Кількість лабораторій І 
рівня, які відповідають 
діючим стандартам 
100%.

21.1.2 Забезпечення 
метрологічним

2017-
2020

Департамент 
охорони здоров‘я

Всього 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Кількість лабораторій II- 
III рівня, які відповідають

обслуговуванням 
обладнання в 
лабораторіях ІІ-І1І рівнів 
діагностики туберкульозу 
згідно з діючими 
стандартами.

роки облдержадміністр
ації
Департамент
фінансів
облдержад м іністр 
ації

Обласний
бюджет

320,0 80,0 80,0 80,0- 80,0 діючим стандартам (%).

21.2 Посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання Програми, шляхом:
(88,0 тис.грн.)

21.2.1 Придбання 2017 Районні державні Всього 88,0 - 88,0 - * * Впровадження \ та



комп’ютерів ДЛЯ 
електронного Реєстру 
хворих на ТБ (8,0 тис.грн. 
за одиницю для 11 
тубкабінетів: Літинська, 
Немирівська, 
Погребищенська, 
Жмеринська,
Тростянецька ЦРЛ, 
Мур.-Куриловецька, 
Оратівська, Піщанська, 
Теплицька, Чернівецька, 
Чечельницька ЛПЛ).

рік адміністрації 
Міські ради міст 
обласного 
значення

районні
бюджети

та
бюджети

міст

88,0 88,0
функціонування 
електронного Реєстру 
хворих на ТБ на 
регіональному рівні в 
повному обсязі.

21.3 Організація виявлення та діагностики туберкульозу, шляхом:
(18657,6 тис. гри.)

21.3.1 Забезпечення 
виявлення осіб, хворих на 
туберкульоз, за 
зверненням в ЛПЗ, 
шляхом придбання 
одноразових контейнерів 
для збору та доставки 
мокротиння в пункти 
мікроскопії районних та 
міських лікарень.

2017-
2020
роки

Районні державні 
адміністрації 
Міські ради міст 
обласного значення

Всього

районні 
бюджети та 
бюджети 
міст

400.0

400.0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Виявлення випадків 
туберкульозу методом 
мікроскопії мокротиння в 
закладах первинної 
медико-санітарної 
допомоги - не менше 5%.

21.3.2 Забезпечення 
обласних
протитуберкульозних 
закладів обладнанням та 
витратними матеріалами 
Для діагностики 
туберкульозу методом 
мікроскопії мазка 
мокротиння та посіву на 
тверді поживні 
середовища.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміністр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадміністр
ації

Всього

Обласний
бюджет

420.0

420.0

120,0

120,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Кількість хворих на 
туберкульоз, яким 
проведено діагностику 
методом мікроскопії мазка 
мокротиння та посіву на 
тверді поживні 
середовища - 100%.

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

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміністр 
ації

Всього

Обласний
бюджет

760.8

760.8

166,8

166,8

198.0

198.0

198.0

198.0

198.0

198.0

Відсоток ох^і^іення 
хворих на туберкульоз 
рентгенологічним/^ 
обстеженням - 100%



обласних тубзакладів. Департамент
фінансів
облдержадміністр
ації

21.3.3.2 Придбання 
рентгенівської плівки для 
тубконтингентів, що 
обслуговуються в 
районних/міських 

, ^ тубзакладах (з розрахунку 
на 1-3 категорію -  двічі 
на курс амбулаторного 
лікування, 4 категорію -  
тричі, групи ризику -  
двічі на рік: 15000 
досліджень).

2017-
2020
роки

Районні державні 
адміністрації 
Міські ради міст 
обласного значення

Всього

районні 
бюджети та 
бюджети 
міст

800,8

800,8

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

Відсоток охоплення 
тубконтингентів 
рентгенологічним 
обстеженням -100%

1*

21.3.3.3 Забезпечення 
профілактичних оглядів 
на туберкульоз, шляхом 
закупівлі
флюорографічної плівки.

2017-
2020
роки

Районні державні 
адміністрації 
Міські ради міст 
обласного значення

Всього

районні 
бюджети та 
бюджети 
міст

8286,8

8286,8

2071.7

2071.7

2071.7

2071.7

2071.7

2071.7

2071.7

2071.7

Охоплення 
профілактичними 
оглядами на туберкульоз -  
не менше 70% дорослого 
населення, включаючи 
підлітків.

21.3.4 Проведення туберкулінодіагностики у населення Вінницької області.
21.3.4.1 Забезпечення 
придбання туберкуліну 
для здійснення 
туберкулінодіагностики 
дітям до 14 років (з 
врахуванням середньої 
вартості 40 грн. за 
упаковку туберкуліну на 
6 доз для обстеження 3 
дітей).

2017-
2020
роки

Районні державні 
адміністрації 
Міські ради міст 

обласного значення

Всього

районні 
бюджети та 
бюджети 
міст

7829.2

7829.2

1957.3

1957.3

1957.3

1957.3

1957.3

1957.3

1957.3

1957.3

Відсоток обстежених 
дітей, які підлягають 
туберкулінодіагностиці в 
групах ризику - 95%.

21.3.4.2 Забезпечення 
придбання туберкуліну для 
здійснення
туберкулінодіагностики з 
диференційно- 
діагностичною метою.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадм іністр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадміністр
ації

Всього

Обласний
бюджет

160,0

160,0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

Здійснення
туберкулінодіагностики з 
диференційно- 
діагностичною метою. -  
100%. / /  

/



21.4 Лікування та профілактика туберкульозу, шляхом: 
(4007,4 тис. грн.)

21.4.1 Придбання 
протитуберкульозних 
препаратів І та II ряду з 
метою недопущення 
перерв курсу лікування 
хворих на ТБ на 
стаціонарному та 
амбулаторному , етапах 
лікування у випадку 
нерегулярних 
централізованих поставок 
за кошти Держбюджету.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержад міністр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадміністр
ації

Районні державні 
адміністрації 
Міські ради міст 

обласного значення

Всього

Обласний
бюджет

районні
бюджети
та * ** 
бюджети 
міст

873.0

582.0

291.0

0,0

0,0

0,0

291.0

194.0

97.0

291.0

194.0

97.0

291.0

194.0

97.0

Показник успішного 
лікування серед нових 
випадків легеневого 
туберкульозу - не менше 
85%.

*

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

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміністр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадміністр
ації

Районні державні 
адміністрації 
Міські ради міст 
обласного значення

Всього

Обласний
бюджет

районні
бюджети

та
бюджети

міст

3054.0

800.0

2254,4

763.6 

200,0

563.6

763.6 

200,0

563.6

763.6 

200,0

563.6

763.6 

200,0

563.6

Відсоток туберкульозних 
закладів, у яких видатки 
на патогенетичне 
лікування відповідають 
розрахунковим потребам 
- не менше 95%.

21.4.3 Забезпечення 
засобами медичного 
призначення пацієнтів, що 
потребують хірургічного 
лікування туберкульозу 
легень та позалегеневих 
форм туберкульозу.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміністр 
ації

Департамент
фінансів
облдержадміністра
ції

Всього

Обласний
бюджет

80,0

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Відсоток вилікованих 
хворих 1 , 2 , 4  категорії за 
допомогою хірургічних 
методів від тих, яким 
було проведено 
оперативне втручання 
90%.

21.5 Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю (МР/РРТБ), шляхом:
(4894,8 тис.грн.)

21.5.1 Забезпечення 
соціальної підтримки 
хворих на 
мультирезистентний

2017-
2020
роки

Районні державні 
адміністрації 
Міські ради міст 
обласного значення

Всього

районні 
бюджети та

1827.2

1827.2

456.8

456.8

456.8

456.8

456.8

456.8

456.8

456.8

Відсоток хворих на 
що отримують сошгщьну 
допомогу - не менш#у0%-



туберкульоз у вигляді 
щомісячного
продуктового пакету на 
рівні закладів первинної 
медико-санітарної 
допомоги.

бюджети
міст

21.5.2 Забезпечення 
дотримання вимог

2017-
2020

Районні державні 
адміністрації

Всього 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Відсоток закладів 
первинної лікувально-

інфекційного контролю 
щодо туберкульозу в 
Центрах первинної 
медико-санітарної 
допомоги шляхом 
адміністрування заходів 
інфекційного контролю та 
закупівлі респіраторів для 
медпрацівників, що 
обслуговують хворих- 
бактеріовиділювачів, в 
першу чергу, 3 

мультирезистентним ТБ.

роки Міські ради міст 
обласного значення

районні
бюджети

та
бюджети

міст

400,0

•' 1*

100,0 100,0 100,0 100,0 профілактичної 
допомоги, що 
відповідають вимогам 
інфекційного контролю -  
не менше 95%.

21.5.3 Придбання 
респіраторів для

2017-
2020

Районні державні 
адміністрації

Всього 204,0 51,0 51,0 51,0 51,0 Кількість медичних 
працівників, які захворіли

медпрацівників 
тубзакладів вторинного 
рівня.

роки Міські ради міст 
обласного значення

районні
бюджети

та
бюджети

міст

204,0 51,0 51,0 51,0 51,0 на туберкульоз (на 10 тис. 
осіб) -  0.

21.5.4 Придбання 
респіраторів для

2017-
2020

Департамент 
охорони здоров'я

Всього 800,8 200,2 200,2 200,2 200,2

Кількість
медпрацівників обласних 
тубзакладів.

роки облдержадміністр
ації
Департамент
фінансів
обл держадм іністр 
ації

Обласний
бюджет

800,8 200,2 200,2 200,2 200,2 протитуберкульозних 
закладів, що забезпечені 
засобами індивідуального 
захисту органів дихання -  
100%.

21.5.5 Придбання 
одноразових хірургічних 
масок для хворих.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміністр 
ації
Департамент

Всього

Обласний
бюджет

862,8

862,8

215.7

215.7

215.7

215.7

215.7

215.7

215.7

215.7

/



фінансів
облдержадм іністр 
ації

' 1»

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.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадм і ністр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадміністр.
ації

Всього

Обласний
бюджет

800,0

800,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

21.6 Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВШ-інфекцієї/СНЩу, шляхом:
(355,2 тис. грн.)

21.6.1 Придбання ко- 
тримоксазолу та його 
аналогів для профілактики 
опортуністичних інфекцій 
в тубстаціонарі.

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміністр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадміністр
ації

Всього

Обласний
бюджет

283.2

283.2

70.8

70.8

70.8

70.8

70.8

70.8

70.8

70.8

Охоплення
профілактичним
лікуванням
котримоксазолом на 
стаціонарному етапі 100%.

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

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров'я 
облдержадміністр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадмі ністр 
ації

Всього

Обласний
бюджет

72.0

72.0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

Відсоток хворих на 
туберкульоз 1-4 
категорії, що пройшли 
тестування на ВІЛ не 
менше 99%.

22. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони з д о р о в ’я , ш л я х о м :
22.1 Придбання сучасного 
лікувально-діагностичного 
та іншого обладнання для 
закладів охорони здоров’я 
обласного 
п упорядкування 
(відповідно до 
обґрунтованої потреби).

2017-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністр 
ації
Департамент
фінансів
облдержадміністр
ації

Всього

Обласний
бюджет

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

/22.2 Проведення поточних 
та капітальних ремонтів,

2017-
2020

Департамент 
охорони здоров'я

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

і /



реконструкцій та роки облдержадміністр Обласний
реставрацій об’єктів аціі бюджет
спільної комунальної Департамент
власності Вінницької фінансів
області, в яких облдержадміністр
розташовані заклади ацп
охорони здоров’я
обласного
п і дпорядкування
(відповідно до
обґрунтованої потреби).

Заступник керівника виконавчого 
апарату обласної Ради



Додаток З 
до рішення 19 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 19 травня 2017 року № 355

Напрями діяльності та заходи Обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян» на 
______________ ____________________________ 2016-2020 роки___________________________________________

Перелік заходів 
Програми 

* ^

Термін
викона

ння
заходу

Виконавці

* **•

Джерела
фінансува

ння

Прогнозна потреба у коштах, тис. гри Очікуваний результат

2016- 
2020 pp.

2016
рік

2017
рік

2018
рік

2019
рік

2020
рік

\ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І. Пріоритетні напрям и діяльності щодо збереження здоров’я вінничан

3. Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та дорослому населенню області, шляхом:
3.2 Впровадження заходів 
щодо забезпечення ПЦР 
обстеження на гепатит В і 
С хворих дітей 3 
онкогематологогічною 
патологією.

2016-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров‘я 
облдержадм і ні стр 
ації

Всього

обласний
бюджет

1615.0

1615.0

215.0

215.0

350.0

350.0

350.0

350.0

350.0

350.0

350.0

350.0

Вчасне виявлення 
гепатитів В і С у 
імуносупресивних хворих 
за рахунок охоплення 
100% пацієнтів.

II. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізоваиої медичної допомоги населенню Вінниччини
4. Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу, шляхом:

4.1 Організаційні завдання і заходи
4.1.4 Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу ВИ - інфікованим та хворим на СШД.

4.1.4.1 Забезпечення 
виконання заходів з 
інфекційного контролю.

2016-
2020
роки

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністр 
ації

Всього

обласний
бюджет

11773.8

11773.8

190.0

190.0

400.0

400.0

3340.200

3340.200

3735.0

3735.0

4108.6

4108.6

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

Заступник керівника виконавчого _____ 
апарату обласної Ради /^ у^ іГ Х м їл ь



Додаток 4 
до рішення 19 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 19 травня 2017 року № 355

Заходи обласної Програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров'я громадян» на 2016-2020 роки

/. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я
вінничан

1. Покращення якості охорони материнства та дитинства. 
Збереження репродуктивного здоров'я громадян

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

I.2.6 Придбання інкубаторів для виходжування дітей з екстремально 
малою та дуже малою масою тіла.

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

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

2.3 Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення 
пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному 
відділені комунального закладу «Вінницька обласна психоневрологічна 
лікарня ім. акад. О.І. Ющенка».

Департамент охорони здоровая
облдержадміністрації
Департамент фінансів
облдержадміністрації
2017-2020 роки

3. Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та 
дорослому населенню області

3.3.3 Забезпечення лікарськими засобами пацієнтів, що страждають на 
онкогематологічні захворювання.

і Департамент охорони здоров4я
облдержадміністрації 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

II. Розвиток спеціалЬованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги населенню Вінниччини

4. Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу
4.2 Лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень



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

в Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

20. Протидія вірусним гепатитам В і С
20.1 Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з 

хронічними гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/цирозу 
(Т3/Р4) на базі Гепатологічного Центру МКЛ № 1 м. Вінниця.

Департамент охорони здоров4 я 
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

20.2 Профілактика захворюваності на вірусний гепатит В (проведення 
вакцинації), на базі Гепатологічного Центру МКЛ № 1 м. Вінниця.

Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації

* 2017-2020 роки
20.3 Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та 

тестування на вірусні гепатити для населення, передусім для груп 
підвищеного ризику щодо інфікування вірусними гепатитами, із 
застосуванням методів ІФА та швидких тестів на базі Гепатологічного 
Центру МКЛ № 1 м. Вінниця.

Департамент охорони здоров4я 
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

21. Протидія захворюванню на туберкульоз
21.1 Удосконалення системи охорони здоров’я в галузі протидії 

захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний
21.1.1 Придбання бінокулярних мікроскопів для пунктів мікроскопії 

(лабораторії | рівня діагностики ТБ): Козятинська, Немирівська, 
Тростянецька 'ЦРЛ, Оратівська, Чечельницька ЛПЛ, Турбівський філіал 
Липовецької ЦРЛ (1 од. х 20 тис.грн).

Районні державні адміністрації 
Міські ради міст обласного значення 
2017 рік

21.1.2 Забезпечення метрологічним обслуговуванням обладнання в 
лабораторіях ІІ-ІІІ рівнів діагностики туберкульозу згідно з діючими 
стандартами.

Департамент охорони здоров4 я 
облдержадміністрації 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
2017-2020 роки



21.2 Посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання 
Програми

21.2.1 Придбання комп’ютерів для електронного Реєстру хворих на ТБ 
(8,0 тис.грн. за одиницю для 11 тубкабінетів: Літинська, Немирівська, 
Погребищенська, Жмеринська, Тростянецька ЦРЛ, Мур.-Куриловецька, 
Оратівська, Піщанська, Теплицька, Чернівецька, Чечельницька ЛПЛ).

Районні державні адміністрації 
Міські ради міст обласного значення 
2017 рік

21.3 Організація виявлення та діагностики туберкульозу
21.3.1 Забезпечення виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за 

зверненням в ЛПЗ шляхом придбання одноразових контейнерів для збору та 
доставки мокротиння в пункти мікроскопії районних та міських лікарень.

Районні державні адміністрації 
Міські ради міст обласного значення 
2017-2020 роки

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 здоровая 
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 здоровья 
облдержадміністрації 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

21.3.3.2 Придбання рентгенівської плівки для тубконтингентів, що 
обслуговуються в районних/міських тубзакладах (з розрахунку на 1-3 
категорію -  двічі на курс амбулаторного лікування, 4 категорію -  тричі, 
групи ризику -  двічі на рік: 15000 досліджень).

й Районні державні адміністрації
Міські ради міст обласного значення 
Департамент охорони здорові 
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

21.3.3.3 Забезпечення профілактичних оглядів на туберкульоз шляхом 
закупівлі флюорографічної плівки.



Районні державні адміністрації 
Міські ради міст обласного значення 
Департамент охорони здоров4я 
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

21.3.4 Проведення туберкулінодіагностнкн у населення Вінницької 
області і

21.3.4.1 Забезпечення придбання туберкуліну для здійснення 
туберкулінодіагностики дітям до 14 років (з врахуванням середньої вартості 
40 грн. за упаковку туберкуліну на 6 доз для обстеження 3 дітей).

Районні державні адміністрації 
Міські ради міст обласного значення 
2017-2020 роки

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
21.4.1 Придбання протитуберкульозних препаратів І та II ряду з метою 

недопущення перерв курсу лікування хворих на ТБ на стаціонарному та 
амбулаторному етапах лікування у випадку нерегулярних централізованих 
поставок за кошти Держбюджету.

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

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

21.4.3 Забезпечення засобами медичного призначення пацієнтів, що 
потребують хірургічного лікування туберкульозу легень та позалегеневих 
форм туберкульозу.



Департамент охорони здоров‘я
1 облдержадміністрації

Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

21.5 Протидія мультирезистентному туберкульозу та туберкульозу 
з розширеною медикаментозною резистентністю (МР/РРТБ)

21.5.1 Забезпечення соціальної підтримки хворих на 
мультирезистентний туберкульоз у вигляді щомісячного продуктового 
пакету на рівні закладів первинної медико-санітарної допомоги.

Районні державні адміністрації 
Міські ради міст обласного значення 
2017-2020 роки

21.5.2 Забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю щодо 
туберкульозу $ Центрах первинної медико-санітарної допомоги шляхом 
адміністрування заходів інфекційного контролю та закупівлі респіраторів для 
медпрацівників, що обслуговують хворих-бактеріовиділювачів, в першу 
чергу, з мультирезистентним ТБ.

Районні державні адміністрації 
Міські ради міст обласного значення 
2017-2020 роки

21.5.3 Придбання респіраторів для медпрацівників тубзакладів 
вторинного рівня.

Районні державні адміністрації, 
міські ради міст обласного значення 
2017-2020 роки

21.5.4 Придбання респіраторів для медпрацівників обласних 
тубзакладів.

* Департамент охорони здоров4 я
облдержадміністрації 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

21.5.5 Придбання одноразових хірургічних масок для хворих.
Департамент охорони здоров1 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- лащі вартістю 130,0 грн. за одну змінну лампу.

Департамент охорони здоровая 
облдержадміністрації 
Департамент фінансів



облдержадміністрації 
2017-2020 роки

21.6 Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології 
туберкульозу та ВІЛ-інфекцієі/СНІДу

21.6.1 Придбання ко-тримоксазолу та його аналогів для профілактики 
опортуністичних інфекцій в тубстаціонарі.

Департамент охорони здоровая 
облдержадміністрації

# Департамент фінансів
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

21.6.2 Придбання вакутайнерів для забору зразків крові для тестування 
пацієнтів тубзакладів (1 набір вартістю 900 грн. по 100 шт. х 2000 випадків 
ТБ на рік).

Департамент охорони здоровая 
облдержадміністрації 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

22. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони 
здоров’я

22.1 Придбання сучасного лікувально-діагностичного та іншого 
обладнання д#я закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування 
(відповідно до обґрунтованої потреби).

Департамент охорони здоров4 я 
облдержадміністрації 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

22.2 Проведення поточних та капітальних ремонтів, реконструкцій та 
реставрацій об’єктів спільної комунальної власності Вінницької області, в 
яких розташовані заклади охорони здоров’я обласного підпорядкування 
(відповідно до обґрунтованої потреби).

Департамент охорони здоров‘я 
облдержадміністрації 

і Департамент фінансів
облдержадміністрації 
2017-2020 роки

Заступник керівника виконавчого 
апарату обласної Ради



Додаток 5 
до рішення 19 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 19 травня 2017 року №

»

Заходи обласної Програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров'я громадян» на 2016-2020 роки

І. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я
вінничан

З» 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 здоровс я 
облдержадміністрації 
2016-2020 роки

II Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги населенню Вінниччини

4. Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СЩЦу
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.

Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації 
2016-2020 роки

Заступник керівника виконавчого 
апарату обласної Ради


