
У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

П Р О Є К Т     Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення обласної ради від  24 грудня 2020 року 
№ 40-VIІІ «Про затвердження обласної цільової програми 

«Здоров’я Одещини на 2021-2023 роки»

Відповідно  до  пункту  16  частини  першої  статті  43  Закону  України 
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з  метою  підвищення  якості  та 
ефективності медико-санітарної допомоги обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  рішення  обласної  ради  від  24  грудня  2020  року 
№ 40-VIІІ «Про затвердження обласної цільової програми «Здоров’я Одещини на 
2021-2023 роки» (далі – Програма), виклавши додатки 1-3 у новій редакції (додатки 
1-3).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради 
з питань охорони здоров’я та соціальної політики і з питань бюджету, фінансово – 
економічної політики та банківської діяльності.

                                             Проект рішення підготовлений  
                                             Департаментом охорони здоров’я  
                                             облдержадміністрації  та внесено
                                             на розгляд головою обласної державної 
                                             адміністрації



                                                                           
                                                                     Додаток  1 

до рішення обласної ради
                                                                                         від________2021 року 

                                                                        № ____-VIІІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                               «Додаток 1 до Програми                 

ПАСПОРТ
обласної цільової програми 

«Здоров’я Одещини на 2021-2023 роки»

1 Ініціатор розроблення 
Програми

Департамент  охорони  здоров’я  обласної  державної 
адміністрації

2 Розробник Програми Департамент  охорони  здоров’я  обласної  державної 
адміністрації

3 Відповідальний 
виконавець Програми

Департамент  охорони  здоров’я  обласної  державної 
адміністрації

4 Учасники Програми Департамент  охорони  здоров’я  обласної  державної 
адміністрації, територіальні громади 

5 Термін реалізації 
Програми

2021-2023 роки

6 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми

Обласний  бюджет,  інші  джерела  не  заборонені 
законодавством

7 Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього 
(тис. грн.), у т. ч.:

360 357,07

7.1 коштів обласного 
бюджету

354 409,47

7.2 коштів місцевого 
бюджету

5 947,60
Щорічно обсяг фінансування визначається рішенням 
районних рад, територіальних громад                            »



Напрями діяльності та заходи  обласної цільової програми "Здоров'я Одещини на 2021-2023 роки"

Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Очікуваний результат
Всього 2021 рік 2022 рік 2023 рік

I. Заходи щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

1. 2021-2023

0,00

2021-2023

0,00

2021-2023

0,00 0,00

ІІ. Вторинний рівень - надання медичної допомоги 
2 2021-2023

591,391

 Додаток 3
до рішення обласної ради
від ________ 2021 року № ___-VIІІ                                                                                    
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                         
«Додаток  3 до Програми       

№ 
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн., 
у тому числі:

1.1. - 2021 рік - Закупівля для закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, виробів медичного 
призначення, засобів індивідуального захисту працівників, дезінфекційних засобів та антисептиків в 
умовах боротьби з гострою респіраторною інфекцією, спричиненою короновірусом COVID-19 .                      
                                                                     - 2022 рік - Закупівля для закладів охорони здоров'я обладнання, 
лікарських препаратів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту працівників, 
дезінфекційних засобів та антисептиків в умовах   воєнного стану в Україні  (Відповідно Закону України 
Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 
2022 року      № 2102/ - IX, Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні»)    

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрації             

обласний, бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

33 460,11 4 551,50 28 908,61

2021 рік - Закупівля медікаментів відповідно до протоколу 
лікування COVID-19 (відповідно до наказу МОЗ від 
11.11.2020 № 2558) ; вироби медичного призначення та 
засоби індивідуального захисту відповідно до розрахунків 
потреби.                                                                                        
2022 рік - Закупівля медікаментів та виробів медичного 
призначення в умовах воєнного стану в Україні=

1.2. Придбання медичного обладнання та техніки для закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу 
хворим на гостру респіраторну інфекцію COVID-19, спричинену коронавірусом  та капітальні видатки з 
проведення робіт по зміцненню матеріально - технічної бази медичних закладів:                                                                 
                                                        в т.ч. ремонт покрівлі даху та встановлення пандусів  КНП "Одеській обласний центр 
соціально значущих хвороб"ООР" - орієнтовна вартість робіт  6500,0  тис.грн.                                                                              
                                              - ШВЛ високого класу - орієнтовна вартість 1100,00 тис. грн.    - дизель генератри потужністю 
352 кВт -  орієнтовна вартість 2060,00 тис. грн.,                                                                                                                                  
                         - КНП "Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради"  - Придбання 
кисневої станції та придбання кисневого генератора з подальшим встановленням  - 5000,00 тис.грн; КНП "Арцизька 
центральна опорна лікарня" придбання кисневої станції - 5000,00 тис. грн; КНП "ООКМЦ" ООР"- придбання кисневої 
станції - 3200,00 тис.грн., КНП "ОООШІВ" ООР" - поточні роботи по підведенню кисню,   КНП "Саф'янівської сільської 
ради Ізмаїльського району Одеської області "ЦРЛ" придбання кисневої станції (співфінансування з місцевих бюджетів), 
кисневі концентратори - 100 шт. на суму 3700,00 тис. грн.КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня" БМР - киснева 
станція ( 2500,00 тис. грн); КНП "Тарутинська центральна лікарня" ТСР -  1 500,00 тис. грн.,КНП "Доброславська 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" ДСР- 5 000,00 тис. грн., КНП "Овідіопольської селищної ради 
"Овідіопольська лікарня"- 1 500,00 тис. грн., СИПАП - 1 000,00 тис. грн.(орієнтована вартість 50,00 тис. грн.) КНП 
Саф'янівської ради Ізмаїльського району Одеської області "Центральна районна лікарня" - 5 000,00 тис. грн (трансферт- 1 
5000,0 тис.грн) -інше обладнання                       

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністраці, територіальні громади  

обласний,бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

43 431,00 43 431,00

Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет за 
погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та 
соціальної політики

Забезпечення мешканців Одеської області належним рівнем 
надання медичної допомоги в умовах COVID-19

1.3.Страхування працівників медичних закладів на випадок захворювання на коронавірусну хворобу 
(COVID-19) під час виконання своїх професійних обов'язків,   або одноразові виплати працівникам  
закладів охорони здоров’я, визначених для надання допомоги пацієнтам з Covid-19 та  інфікувались  під 
час виконання своїх професійних обов'язків

Департамент охорони здоров'я,  територіальні 
громади 

обласний, бюджет 
територіальних громад та інші 

джерела, не заборонені 
законодавством

4 930,50 4 930,50

Перелік працівників, задіяних у роботі з ліквідацією хвороби 
на Covid-19 (кількість працівників станом на 01.11.2020 - 
6977)

2.1. Оснащення приймальних відділень  опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах та 
капітальні видатки з проведення робіт по зміцненню матеріально - технічної бази медичних закладів
Довідково: 
Перелік обладнання для оснащення відділень опорних лікарень :
- цифровий рентген  на 2 робочих місця - 3375 тис.грн.;
- апарат УЗД - 1200,0 тис.грн.;
- аналізатор крові - 460,0 тис.грн.                                                                                                                                        
         - апарат штучної вентиляції легенів  високого класу -1100 тис.грн;                                                                       
         - ендоскопічна стійка - 1800,00 тис. грн.                                                                                                                   
                Інше медичне обладнання 
Орієнтовна вартість обладнання  (станом на 2020 рік).                                                         
ПОГОДЖЕННЯ:   Постійна комісія з питань охорони   здоров’я та соціальної політики Одеської обласної ради. 
Постійна комісія з питань економіки, промисловості, підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної 
діяльності Одеської обласної ради.                                                                                                     
- КНП "Березівська центральна районна лікарня" Березівського району Одеської області  - Придбання 
кисневої станції та придбання кисневого генератора з подальшим встановленням 5000,00 тис.грн.,  інше 
обладнання

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрації                       

обласний, бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

41 796,39 11 205,00 30 000,00

Забезпечення обладнанням за умови передбачення  
(співфінансування) з районного бюджету  забезпеченості  
приміщенням, предметами та матеріалами, обладнанням та 
інше.                                                                                                  
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                          
Відповідно до Розпорядження КМУ від 15 січня 2020р. №23-р 
"Про затвердження переліку опорних закладів охорони 
здоров'я у госпітальних округах на період до 2023 року". В 
Одеській області визначено тринадцять опорних лікарень (в 
тому числі 9 - вторинного рівня надання допомоги)



Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Очікуваний результат
Всього 2021 рік 2022 рік 2023 рік

№ 
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн., 
у тому числі:

2021-2023

750,00

2021-2023

655,70 880,00

ІІІ. Третинний рівень - Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
3 2021-2023

0,00

2021-2023

0,00

2.2. Надання паліативної медичної допомоги.                                                                                             Довідково: 
Придбання медичного обладнання, медикаментів та покращення матеріально-технічного стану: стаціонарнариних 
відділень ЦРБ,  психіатричні лікарні для виїзної консультативної служби паліативної допомоги.(750,00 тис. грн. на 
вдділення від 6 до 10 ліжок)

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрації, територіальні громади    

                         

обласний, бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

2 250,00

Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет за 
погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та 
соціальної політики

1 500,00

Розвиток  паліативної допомоги забезпечить покращання 
якості   життя пацієнта з невиліковними смертельними 
хворобами (за умови співфінансування з районного 
бюджету).Орієнтовний табель матеріально-технічного 
оснащення паліативного відділення  на 6 ліжок  (згідно 
Наказу МОЗ України № 768 від 07.11.2011 р. «Про 
затвердження табелів матеріально-технічного оснащення 
та примірних штатних нормативів закладу охорони здоров'я 
"Хоспіс", виїзної бригади з надання паліативної допомоги 
"Хоспіс вдома", паліативного відділення») (на рік - 2 
відділення)

2.3.Проведення виїзних медичних оглядів "Мобільна поліклініка"( виплата заробітної плати з 
нарахуваннями, оплата послуг (крім комунальних), предмети , матеріали та інвентар, видатки на 
відрядження, медикаменти та перев'язувальні матеріали).                                                                                       
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                      Довідково: Придбання медикаментів, витратних 
матеріалів, закупівля паливно-мастильних матеріалів, автотранспортної послуги або придбання автотранспорту, 
забезпечення інших витрат для забезпечення виїздів.  на базі КНП "Одеський обласний консультативно-
діагностичний центр" ООР", КНП "Одеський обласний онкологічний диснансер" ООР" 

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрації, територіальні громади    

                               

обласний,бюджет 
територіальних 

громад,субвенція з державного 
бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

1 535,70

Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет за 
погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та 
соціальної політики

Покращання доступності протягом року  54 тисяч мешканців 
віддалених населених пунктів районів до якісної 
спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги, збільшення 
 виявлення онкологічних захворювань під час 
профілактичниих оглядів від 6,5 до 18 %.. 

3.1. Забезпечення хворих препаратами для лікування на онкогематологічну патологію, гемофілію та 
хворобу Віллебранда
Довідково: 
Придбання препаратів:
- факторів згортання крові для проведення специфічної гемостатичної терапії хворим на гемофілію;
- лікування хворих на хронічний мієлолейкоз та онкогематологічні хвороби. 

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністраці, територіальні громади  

обласний, бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

5 000,00

Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет за 
погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та 
соціальної політики

5 000,00

Забезпечення факторів згортання крові та забезпечення 
хворих препаратами для лікування мієлолейкозу та 
онкогематологічних хвороб. Під спостереженням 
гематологічної служби Одеської області знаходиться 2787 
пацієнтів.

3.2. Забезпечення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі та 
дихальних розладів у недоношених новонароджених.                                                                                                 
        Довідково:                                                                                                                                                                
Куросурф суспензія - 16,2 тис. грн. фл.,   Октаплас ЛГ, розчин - 4,25 тис. грн., Пейона, розчин для інфузій - 5,0 
тис. грн. , Октагам 10% розчин - 4,0 тис. грн.  (Орієнтовна вартість станом на 2020 рік)

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрації, територіальні громади    

                             

обласний, бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

13 003,96 6 185,00

Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет за 
погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та 
соціальної політики

6 818,96

Придбання препаратів: Куросурф, Пейона, Октаплас, 
Октагам та інші для невідкладної медичної допомоги 
новонародженим.                                                       Орієнтовано 
200 новонародених потребують невідкладною медичною 
допомогою.

3.3. Забезпечення медичною допомогою хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.
Довідково:
Кількість хворих на орфанні захворювання  - 685.

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрації, територіальні громади    

                             

обласний, бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

1 536,15

Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет за 
погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та 
соціальної політики

1 536,15

Наказ МОЗ України 17.12.2019 № 2498 «Методичні 
рекомендації планування та розрахунку потреби у продуктах 
спеціального харчування для лікування хворих на 
фенілкетонурію»
Щороку народжується приблизно 2-3 дитини з ФКУ які 
потребують по життєвої лікувальної дієтотерапії. На 
стаціонарному лікуванні 1 хворий перебуває в середньому 2-3 
рази по 1 місяць з метою підбору та корегування дієтотерапії 
на тлі лікування загострення супутньої патології та симптомів 
обтяження.
Наказ від 13.03.2007 № 115 Про затвердження Протоколу 
ферментнозамісної терапії хвороби Гоше



Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Очікуваний результат
Всього 2021 рік 2022 рік 2023 рік

№ 
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн., 
у тому числі:

3

2021-2023

0,00 0,00 0,00

2021-2023

8000,00

2021-2023

0,00

IV. Екстренна медична допомога населенню області
4 2021-2023

2021-2023 0,00

3.4. Застосування сучасних високотехнологічних методів лікування для надання медичної допомоги 
онкологічного профілю.
Довідково: 
1. Придбання генератора кисню - 2900,00 тис. грн.                                                                      

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрації,   КНП "Одеський 

обласний онкологічний диспансер" ООР", 
територіальні громади                                  

обласний,бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет за 
погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та 
соціальної політики

Надання сучасної медичної допомоги хворим на онкологічні 
захворювання із застосуванням всіх видів лікування.

3.5. Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення хворих з нирковою недостатністю 
методом гемодіалізу (перитоніального діалізу).
Довідково: (Резерв) розподіл коштів за погодженням Постійної комісії  з питань охорони здоров'я та соціальної 
політики та постійної комісія з питань економіки, промисловості, підприємництва, регуляторної 
політики та інвестиційної діяльності Одеської обласної ради
 
Вартість 1 процедури проведення перитоніального гемодіалізу складає 
213 грн.* 1640 (к-ть процедур для 1 хворого) = 349,3 тис.грн.
Вартість для 1 хворого*114 (орієнтована к-ть хворих =39 820,2 тис.грн. - потреба на забезпечення перитоніального 
гемодіалізу.

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрації, територіальні громади    

                         

обласний, бюджет 
територіальних 

громад,субвенція з державного 
бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

37 322,65 2 767,10 26 555,55

Якісне та безоплатне надання медичної допомоги 133 хворих  
з нирковою недостатністю IV-V стадії, які потребують 
проведення замісної ниркової терапії, методом гемодіалізу 
(перитоніального) діалізу.

3.6  Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров'я, комунальних 
некомерційних підприємств, Департамента охорони здоров'я.                                                                                  
                                                                                                                                                                                                
                                                                            Довідково:  1. Закупівля послуги  "Програмний комплекс 
(Телемедицина)" - 2000,00 тис. грн. 2. Розробка проєктної документації та капітальний ремонт з благоустрію 
КНП"Одеська обласна клінічна лікарня" ООР; 3. Ремонт відділення трансплантології на базі КНП"Одеська 
обласна клінічна лікарня" ООР   4. Ремонт відділення КНП "Одеський обласний центр нефрології та діалізу" 
ООР" - 1500,00 тис.грн.; КУ "ООБСМП" -200,0 тис. грн. (для придбання комп'ютерної  техніки, для покращення 
метеріально- технічної бази закладу охорони здоров'я); КУ "ООБСМП" -300,00 тис. грн. (для придбання 
датчиків для апаратів УЗД для КНП "ООКЦ"ООР). Проєктно кошторисна документація для встановлення 30- 
тонного кріоціліндру - 2 000,0 тис. грн. (орієнтовна вартість одного проєкту -  1 000,00 тис. грн), придбання 
транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів (кисень) орієнтована вартість  - 4 000,0 тис. грн., 
КНП "Захарівська багатопрофільна лікарня" Захарівської селищної ради Роздільнянського району- 1 500,00 грн., 
та інше обладнання.  

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Департамент 

капітального будівництва та дорожнього 
транспорту облдержадміністрації

обласний, бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

34 633,60 32 633,60 2 000,00

Реалізації реформ в сфері охорони здоров'я, виконання 
постанови КМУ 391 від 28.03.2018.

4.1. Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення КНП "Одеський обласний центр 
екстреної медичної допомоги  і медицини катастроф" ООР"

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрації            

обласний, бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету та інші джерела, не 
заборонені законодавством

3 000,00 1 500,00 Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет за 
погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та 
соціальної політики

1 500,00 Створення регіонального резерву медикаментів та  виробів 
медичного призначення на випадок надзвичайних ситуацій 
згідно з наказом МОЗ від 10.08.2001 №331

4.2. Забезпечення медичного персоналу бригад екстреної медичної допомоги спеціальним медичним 
одягом.                                                                                                                                                                                  
      Довідково: - Зимовий одяг - 2,6 тис. грн комплект; - Літній одгя - 1,45 тис. грн. комплект; - Осінній одяг - 2,0 
тис. грн. комплект; Орієнтовно - 1700 працівників

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрацїї                                   

обласний,бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

4 930,00 Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет за 
погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та 
соціальної політики

4 930,00 Створення належних умов для виконання бригадами 
екстреної медичної допомоги покладених на них функцій.



Перелік заходів Програми Виконавці Джерела фінансування Очікуваний результат
Всього 2021 рік 2022 рік 2023 рік

№ 
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн., 
у тому числі:

V. Інші заходи в сфері охорони здоров'я
5 2021-2023 Забезпечення протипожежної безпеки

2021-2023

2021-2023 Департамент охорони здоров'я ООДА обласний

2021-2023

2021-2023

23600,00 0,00

Всього за Програмою

Всього:

»

5.1. Проведення протипожежних заходів в закладах охорони здоров'я 
(Усунення недоліків протипожежної безпеки в закладах охорони  здоров'я) - КНП "Одеський обласний 
медичний центр психічного здоров'я"ООР - 5400,00 тис. грн.; КНП "Одеський обласний ендокринологічний 
диспансер" ООР", та інші заклади охорони здоров'я.

Департамент охорони здоров'я ООДА, інші 
заклади охорони здоров'я

обласний, бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

12 900,00 2 900,00

Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет за 
погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та 
соціальної політики

10 000,00

5.2. Підтримка комунальних закладів охорони здоров’я, комунальних некомерційних підприємств, виплата 
заробітної плати з нарахуваннями, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, медикаменти та перев'язувальні 
матеріали, продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, виплата пенсій і 
допомоги                                                                                                             Довідково:  Для надання населенню медичних 
послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та підтримка 
комунальних закладів, які надають іншиі послуги в сфері охорони здоров'я, покращення матеріально-технічного стану в 
закладах охорони здоров'я. Лікування та утримання пацієнтів мешканців територіальних громад з психічними розладами 
(ТРАНСФЕРТ м. Одеси та інших територіальних громад).                                                                                                                
             

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрації,             

обласний, бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету та інші джерела, не 
заборонені законодавством

87 742,50 30 180,15 27 410,64 30 151,71

Фінансова підтримка закладів охорони здоров'я, які 
заключили договір на медичне обслуговування населення та 
закладів охорони здоров'я, які не заключили договір на 
медичне обслуговування населення з НСЗУ, в тому числі 
покращення матеріально технічної бази в закладах охорони 
здоров'я.

5.3. Витрати на заробітну плату медичних працівників, які залучаються до роботи у склад війсково-
лікарські комісії Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки      
                                                                                                                                                                 Довідково: 
Медичні працівники закладів охорони здоров’я долучаюся до роботи у склад медичних комісій для проведення 
медичних оглядів осіб, які призиваються на строкову військову службу до Збройних сил України 

9 284,51 2 783,41 3 084,02 3 417,09

Постійно діюча військо-лікарська комісія Одеського 
обласного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки та здійснення військово-лікарської 
ескпертизи.

5.4.Будівництво, реконструкція, поточний, капітальний  ремонт та інші капітальні видатки (в т.ч. модернізація) 
об'єктів охорони здоров'я та поточні видатки.                                                                                                                              

Управління обласної ради з майнових 
відносин, Департамент капітального 

будівництва та дорожнього транспорту 
облдержадміністрації, Департамент житлово-
комунального господарства та ефектичності 

адміністрації,   Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації, виконавчі комітети міст 

обласного значення, рад об'єднаних 
територіальних громад

обласний, бюджет 
територіальних громад, 
субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
та інші джерела, не заборонені 

законодавством

Обсяги коштів щорічно визначаються відповідно 
до рішення про обласний бюджет за погодженням 

з Постійною комісією обласної ради з питань 
охорони здоров'я та соціальної політики

Поліпшення умов надання медичної допомоги мешканцям 
Одеської області

5.5 Придбання медичного обладнання закладам охорони здоров'я для надання висококваліфікованої та 
якісної медичної допомоги мешканцям Одеської області"

Департамент  охорони здоров’я 
облдержадміністрації, інші заклади охорони 

здоров'я                                                

обласний, бюджет 
територіальних громад, 
субвенція з державного 

бюджету  та інші джерела, не 
заборонені законодавством

23 600,00

Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет за 
погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та 
соціальної політики

Поліпшення умов надання медичної допомоги мешканцям 
Одеської області

360 357,07 168 072,96 69 994,66 122 289,46

обласний, бюджет 
територіальних громад 360 357,07 168 072,96 69 994,66 122 289,46

 інші джерела не заборонені 
законодавством



 Пояснювальна записка

  До цільової програми «Здоров’я Одещини на 2021-2023 роки» до 
проєкту рішення обласної ради  «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від  24 грудня 2020 року № 40-VIІІ «Про затвердження обласної 
цільової програми «Здоров’я Одещини на 2021-2023 роки» (зі змінами та 

доповненнями)

Основна  мета  програми:  забезпечення  медичного  обслуговування 
населення  шляхом  надання  йому  медичних  послуг  в  порядку  та  обсягом, 
встановлених законодавством, зниження рівня захворюваності,  інвалідності 
та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного 
функціонування системи надання доступної та якісної медичної допомоги.

Зазначеним проектом вносяться зміни до додатку 3 Програми з метою 
змінення її заходів. 

В додаток 3   «Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації цільової   
програми  «Здоров’я Одещини на 2021-2023 роки» доповнюється змінюється 
пункт 1.1, пункт 2.2, пункт 2.3, пункт 3.1., пункт 3.2., пункт 3.3., пункт 3.5, 
3.6 пункт 5.2:

1.1. - 2021 рік - Закупівля для закладів охорони здоров'я лікарських 
препаратів,  виробів  медичного  призначення,  засобів  індивідуального 
захисту працівників,  дезінфекційних засобів та антисептиків в умовах 
боротьби  з  гострою  респіраторною  інфекцією,  спричиненою 
короновірусом  COVID-19. 
-  2022  рік  -  Закупівля  для  закладів  охорони  здоров'я  лікарських 
препаратів,  виробів  медичного  призначення,  засобів  індивідуального 
захисту працівників,  дезінфекційних засобів та антисептиків в умовах 
воєнного стану в Україні  (Відповідно Закону України Про затвердження 
Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 
24 лютого 2022 року      № 2102/ - IX, Указу Президента від 24 лютого 
2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»)    

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації внести відповідні 
зміни  до  назви  пункту  у  зв’язку  з  введення  воєнного  стану  в  Україні  та 
пропонує зменшити видатки  на 2022 рік пункту 1.1 «- 2021 рік - Закупівля 
для  закладів  охорони  здоров'я  лікарських  препаратів,  виробів  медичного 
призначення,  засобів  індивідуального  захисту  працівників,  дезінфекційних 
засобів  та  антисептиків  в  умовах  боротьби  з  гострою  респіраторною 
інфекцією,  спричиненою  короновірусом  COVID-19. 
- 2022 рік - Закупівля для закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, 
виробів  медичного  призначення,  засобів  індивідуального  захисту 
працівників,  дезінфекційних  засобів  та  антисептиків  в  умовах    воєнного 
стану  в  Україні   (Відповідно  Закону  України  Про  затвердження  Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 
2022 року      № 2102/ - IX, Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 
64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») »  у сумі  5 091,39 тис. грн 

Загальний обсяг фінансового ресурсу п. 1.1 – 33 460,11  тис. грн з них:



 2021 рік – 4 551,50 тис. грн.
 2022 рік – 28908,61 тис. грн.

          2.2. Надання паліативної медичної допомоги.   
     Департамент  охорони  здоров’я  облдержадміністрації  пропонує 

зменшити видатки на 2022 рік у сумі 6 500,00 тис. грн.
Загальний обсяг фінансового ресурсу п. 2.2 –  2 250,00  тис. грн з них:

 2021 рік – 750,00 тис. грн.
 2022 рік – Обсяги коштів щорічно визначаються відповідно до 

рішення  про  обласний  бюджет  за  погодженням  з  Постійною 
комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної 
політики

2.3. Проведення виїздних медичних оглядів "Мобільна поліклініка". 
       Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації пропонує зменшити 
видатки на 2022 рік у сумі 880,00 тис. грн

Загальний обсяг фінансового ресурсу п. 2.3 –  1 535,70 тис. грн з них:
 2022 рік – Обсяги коштів щорічно визначаються відповідно до 

рішення про обласний бюджет за погодженням з Постійною 
комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної 
політики

3.1.  Забезпечення  хворих  препаратами  для  лікування  на 
онкогематологічну патологію, гемофілію та хворобу Віллебранда

Департамент  охорони  здоров’я  облдержадміністрації  пропонує 
зменшити видатки на 2022 рік у сумі – 5 000,00 тис. грн

Загальний обсяг фінансового ресурсу п. 3.1. –  5 000,00  тис. грн з них:
 2022 рік – Обсяги коштів щорічно визначаються відповідно до 

рішення про обласний бюджет за погодженням з Постійною 
комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної 
політики

3.2.  Забезпечення  препаратами  для  надання  невідкладної  медичної 
допомоги  у  разі  кровотечі  та  дихальних  розладів  у  недоношених 
новонароджених.   

Департамент  охорони  здоров’я  облдержадміністрації  пропонує 
зменшити видатки на 2022 рік у сумі – 6 494,25 тис. грн

Загальний обсяг фінансового ресурсу п. 3.1. –  13 003,96  тис. грн з них:
 2022 рік – Обсяги коштів щорічно визначаються відповідно до 

рішення про обласний бюджет за погодженням з Постійною 
комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної 
політики

3.3.  Забезпечення  медичною  допомогою  хворих,  які  страждають  на 
рідкісні (орфанні) захворювання

Департамент  охорони  здоров’я  облдержадміністрації  пропонує 
зменшити видатки на 2022 рік у сумі – 1 422,36 тис. грн



Загальний обсяг фінансового ресурсу п. 3.1. –  1 536,15  тис. грн з них:
 2022 рік – Обсяги коштів щорічно визначаються відповідно 

до  рішення  про  обласний  бюджет  за  погодженням  з  Постійною 
комісією  обласної  ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціальної 
політики

3.5. Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення 
хворих з нирковою недостатністю методом перитоніального діалізу.

Департамент  охорони  здоров’я  облдержадміністрації  пропонує 
зменшити видатки на 2022 рік у сумі -16 588,47 тис. грн

Загальний обсяг фінансового ресурсу п. 3.5 –  37 322,65  тис. грн з них:
 2022 рік – 8 000,00 тис. грн

3.6  Оновлення  матеріально-технічної  бази  комунальних  закладів 
охорони здоров'я, комунальних некомерційних підприємств.       

Департамент  охорони  здоров’я  облдержадміністрації  пропонує 
зменшити видатки на 2022 рік у сумі 13 000,00 тис. грн 

Загальний обсяг фінансового ресурсу п. 3.6 –  34 633,60  тис. грн з них:
 2022 рік – 2000,00 тис. грн

Директор Департаменту                                       Наталія ОДАРІЙ-ЗАХАР’ЄВА

Ірина ПАРАМОНОВА (722-92-64)



            Порівняльна таблиця № 1                                                                                        (Додаток 1)
Зміст рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 40-VIII «Про 

затвердження обласної цільової програми «Здоров’я Одещини  на 
2021-2023 роки»

Зміст проєкту рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року 
№ 40-VIII «Про затвердження обласної цільової програми «Здоров’я 

Одещини  на 2021-2023 роки»
Паспорт Паспорт

1. Ініціатор розроблення Програми - Департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації

1. Ініціатор розроблення Програми - Департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації

2. Розробник Програми- Департамент охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації

2. Розробник Програми- Департамент охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації

3. Відповідальний виконавець Програми - Департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації

3. Відповідальний виконавець Програми - Департамент охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації

4. Учасники Програми - Департамент охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації, територіальні громади

4. Учасники Програми - Департамент охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації, територіальні громади

5. Термін реалізації Програми - 2021-2023 роки 5. Термін реалізації Програми - 2021-2023 роки
6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: 
Обласний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством

6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: 
Обласний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, всього 
(тис. грн.), у т. ч.: 424 062,16 тис. грн.

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, всього 
(тис. грн.), у т. ч.: 360 357,07 тис. грн.

7.1 Коштів обласного бюджету - 418 114,56 тис. грн. 7.1 Коштів обласного бюджету – 354 409,47 тис. грн.
7.2 Коштів місцевого бюджету 5 947,60 тис. грн.
Щорічно обсяг фінансування визначається рішенням районних рад, 
територіальних громад                                                                                   »

7.2 Коштів місцевого бюджету 5 947,60 тис. грн.
Щорічно обсяг фінансування визначається рішенням районних рад, 
територіальних громад                                                                                   »

                                                            



  
Порівняльна таблиця № 2                                                                (Додаток 2)

Зміст рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 40-VIII 
« Про затвердження обласної цільової програми «Здоров’я 

Одещини на 2021 – 2023 роки»

Зміст проєкту рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року      № 
40-VIII  « Про затвердження обласної цільової програми 

«Здоров’я Одещини на 2021 – 2023 роки»

Обсяг коштів, 
які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

Роки
Усього 

витрат на 
виконання 
Програми 
(тис. грн)

Обсяг коштів, 
які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

Роки Усього 
витрат на 
виконання 
Програми 
(тис. грн)2021 рік 2022 рік 2023 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік

Усього,       
(тис. грн.)  у 
тому числі:

168 072,96 133 699,74 122 289,46 424 062,16
Усього,     
(тис. грн.)  у 
тому числі:

168 072,96 69 994,66
122 289,46 360 357,07

обласний 
бюджет                

162 125,36 133 699,74 122 289,46 418 114,56
обласний 
бюджет              

162 125,36 66994,66 122 289,46
354 409,47

місцевий 
бюджет

5 947,60
Обсяг фінансування 

визначається рішенням 
районних рад, ТГ

5 947,6   »
місцевий 
бюджет 5 947,60

Обсяг фінансування 
визначається рішенням 

районних рад, ТГ

         5 947,6 
»



Порівняльна таблиця
Напрями діяльності та заходи  обласної цільової програми "Здоров'я Одещини на 2021-2023 роки"

Перелік заходів Програми

Рік виконання Програми (діюча)

Перелік заходів Програми

Роки виконання Програми (проект) Відхилення

Всього 2021 рік 2022 рік 2023 рік Всього 2021 рік 2022 рік 2023 рік Всього 2021 рік 2022 рік 2023 рік

I. Заходи щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

0,00 0,00 0,00 0,00

ІІ. Вторинний рівень - надання медичної допомоги 

ІІІ. Третинний рівень - Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
3

0,00 0,00 0,00 -5000,00 0,00 -5000,00 0,00

0,00 -6494,25 0,00 -6494,25 0,00

0,00 0,00 0,00 -1422,36 0,00 -1422,36 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

V. Інші заходи в сфері охорони здоров'я

0,00 0,00 0,00 0,00

Всього за Програмою 0,00 0,00

№ 
з/п

1.1. Закупівля для закладів охорони здоров'я лікарських препаратів, 
виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту 
працівників, дезінфекційних засобів та антисептиків в умовах боротьби з 
гострою респіраторною інфекцією, спричиненою короновірусом COVID-
19

38 551,50 4 551,50 34 000,00

1.1. - 2021 рік - Закупівля для закладів охорони здоров'я лікарських 
препаратів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального 
захисту працівників, дезінфекційних засобів та антисептиків в умовах 
боротьби з гострою респіраторною інфекцією, спричиненою 
короновірусом COVID-19 .                                                                                      
     - 2022 рік - Закупівля для закладів охорони здоров'я обладнання, 
лікарських препаратів, виробів медичного призначення, засобів 
індивідуального захисту працівників, дезінфекційних засобів та 
антисептиків в умовах   воєнного стану в Україні  (Відповідно Закону 
України Про затвердження Указу Президента України «Про введення 
воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року      № 2102/ - IX, Указу 
Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні»)    

33 460,11 4 551,50 28 908,61 -5 091,39 -5 091,39

3.1. Забезпечення хворих препаратами для лікування на 
онкогематологічну патологію, гемофілію та хворобу Віллебранда

10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

3.2. Забезпечення препаратами для надання невідкладної медичної 
допомоги у разі кровотечі та дихальних розладів у недоношених 
новонароджених 19 498,21 6 185,00 6 494,25 6 818,96 13 003,96 6 185,00 6 818,96

3.3. Забезпечення медичною допомогоюхворих, які страждають на 
рідкісні (орфанні) захворювання

2 958,51 1 422,36 1 536,15 1 536,15 1 536,15

3.4. Застосування сучасних високотехнологічних методів лікування для 
надання медичної допомоги онкологічного профілю.
Довідково: 

1. Придбання генератора кисню - 2900,00 тис. грн.                                                
                      

Обсяги коштів щорічно 
визначаються відповідно 
до рішення про обласний 
бюджет за погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з питань 
охорони здоров'я та 
соціальної політики

Обсяги коштів щорічно 
визначаються відповідно до 

рішення про обласний 
бюджет за погодженням з 

Постійною комісією обласної 
ради з питань охорони 
здоров'я та соціальної 

політики

3.5. Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення 
хворих з нирковою недостатністю методом перитоніального діалізу.
Довідково:                            
Вартість 1 процедури проведення перитоніального діалізу складає 
213 грн.* 1640 (к-ть процедур для 1 хворого) = 349,3 тис.грн.
Вартість для 1 хворого*114 (орієнтована к-ть хворих =39 820,2 тис.грн. - 
потреба на забезпечення перитоніального діалізу.

53 911,12 2 767,10 24 588,47 26 555,55
Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення хворих з 
нирковою недостатністю методом  гемодіалізу (перитоніального діалізу

37 322,65 2 767,10 8 000,00 26 555,55 -16 588,47 -16 588,47

3.6 Оновлення матеріально-технічної бази комунальних 
закладів охорони здоров'я, комунальних некомерційних 
підприємств  (з них Департамент охорони здоров'я обласної 
державної адміністрації у сумі 4 000 000,00 грн, КНП 
"Захарівська багатопрофільна лікарня" Захарівської 
селищної ради Роздільнянського району- 1 500,00 грн 
(трансферт) та  Департамент капітального будівництва  27 
133 600,00 грн)                                                                                
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                          

47 633,60 32 633,60 15 000,00

Оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони 
здоров'я, комунальних некомерційних підприємств, Департаменту охорони 
здоров'япридбання для КНП «Одеська обласна станція переливання крови» 
ООР  транспорту для забезпечення філій

34 633,60 32 633,60 2 000,00 -13 000,00 -13 000,00

5.1. Проведення протипожежних заходів в закладах 
охорони здоров'я 

12 900,00 2 900,00

Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 
рішення про 

обласний бюджет за 
погодженням з 

Постійною комісією 
обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та 
соціальної політики

10 000,00 12 900,00 2 900,00

Обсяги коштів 
щорічно 

визначаються 
відповідно до 

рішення про обласний 
бюджет за 

погодженням з 
Постійною комісією 

обласної ради з 
питань охорони 

здоров'я та соціальної 
політики

10 000,00

282 479,96 82 000,76 116 999,74 83 479,46 204 388,83 82 000,76 38 908,61 83 479,46 -78 091,13 -65 174,52


