
Додаток 1
до Програми «Охорона здоров’я 
міста Запоріжжя
на період 2019-2021 роки» 

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Забезпечення мешканців міста хворих на рідкісні 

(орфанні) захворювання (муковісцидоз, 

фенілкетонурія тощо) лікарськими засобами, 

спеціальним харчуванням та виробами медичного 

призначення

13872,772 4383,459 4628,933 4860,380

Забезпечення хворих з пересадженими органами 

імуносупресивними препаратами
16023,338 5062,986 5346,513 5613,839

Забезпечення виробами медичного призначення 

інвалідів та дітей-інвалідів (підгузки та засоби 

догляду за стомою)

44121,553 13941,340 14722,055 15458,158

Забезпечення продуктами дитячого харчування 

дітей перших двох років життя із 

малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих 

сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів

485,869 153,523 162,120 170,226

Забезпечення закупівлі туберкуліну з метою 

проведення своєчасної туберкулінодіагностики 

дітей міста

12505,851 3951,545 4172,832 4381,474

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, КНП

Бюджет 

міста

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів, 

виконавці

Завдання та заходи 
з виконання Програми «Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки»

Найменування 

завдань
За рокамиНайменування заходу

Прогнозні обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

Джерела 

фінансуванн

я

Надання медичних 

послуг з первинної 

медичної  

допомоги 

населенню
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1 2 3 4 5 6 7 8

Організація роботи пунктів невідкладної медичної 

допомоги
29369,584 9280,076 9799,760 10289,748

Відшкодування витрат на відпуск лікарських 

засобів безоплатно і на пільгових умовах
8963,879 2832,368 2990,981 3140,530

Забезпечення надання медичної допомоги в умовах 

денних стаціонарів та стаціонарів вдома
12797,483 4043,694 4270,141 4483,648

Проведення профілактичних щеплень проти грипу 

працівникам бюджетної сфери
3930,757 1242,024 1311,577 1377,156

Забезпечення фінансування комунальних 

некомерційних підприємств (видатки утримання, 

поточні ремонти, оплата комунальних послуг, 

пільгова пенсія тощо)

37200,217 11754,366 12412,610 13033,241

Забезпечення транспортування на діаліз та до дому 

пацієнтів із термінальною стадією хронічної 

хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією 
1519,563 480,145 507,033 532,385

Разом за завданням 180790,866 57125,526 60324,555 63340,785

Реалізація 

державної 

програми 

«Доступні ліки»

Забезпечення лікарськими засобами під час 

амбулаторного лікування осіб, що страждають на 

серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II 

типу, бронхіальну астму 

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, ЗОЗ, КНП

Субвенція з 

державного 

бюджету 

5134,552 5134,552

Разом за завданням 5134,552 5134,552 0,000 0,000

Забезпечення лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення травматологічних пунктів 

для надання невідкладної допомоги

8812,586 2784,563 2940,499 3087,524

Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для 

проведення оперативних втручань при катаракті
5380,973 1700,257 1795,471 1885,245

Забезпечення 

закладів міста 

лікарськими 

засобами та 

виробами 

медичного 

призначення

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, ЗОЗ, КНП

Бюджет 

міста
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1 2 3 4 5 6 7 8

Забезпечення мешканців міста хворих на рідкісні 

(орфанні) захворювання (ювенільний ревматоїдний 

артрит, вроджений імунодефіцит тощо) 

лікарськими засобами 

26003,205 8216,382 8676,499 9110,324

Забезпечення акушерських відділень препаратами 

невідкладної медичної допомоги (кровоспинні 

препарати)

507,219 160,269 169,244 177,706

Забезпечення медикаментами супроводу при 

проведенні замісної ниркової терапії
20103,993 6352,374 6708,107 7043,512

Забезпечення витратними матеріалами хворих на 

термінальну ниркову недостатність методом діалізу
27107,677 8565,368 9045,029 9497,280

Разом за завданням 87915,653 27779,213 29334,849 30801,591

Відшкодування вартості інсулінів в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України

Медична 

субвенція, 

бюджет 

міста

74342,063 23490,288 24805,744 26046,031

Відшкодування вартості пероральних 

цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим 

на цукровий діабет II типу

Бюджет 

міста
26195,826 8277,245 8740,771 9177,810

Забезпечення виконання заходів по ранньому 

виявленню цукрового діабету 
0,000

Активізація проведення санітарно-освітньої роботи 

по профілактиці цукрового діабету
0,000

Разом за завданням 100537,889 31767,533 33546,515 35223,841

Забезпечення 

лікування хворих 

на цукровий та 

нецукровий діабет

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, ЗОЗ, КНП

Не потребує 

фінансуванн

я

Забезпечення 

закладів міста 

лікарськими 

засобами та 

виробами 

медичного 

призначення

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, ЗОЗ, КНП

Бюджет 

міста
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1 2 3 4 5 6 7 8

Забезпечення 

реанімаційних 

заходів для 

дитячого 

населення міста

Придбання лікарських засобів та виробів 

медичного призначення для проведення 

реанімаційних заходів дитячому населенню

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, КНП 

«МДЛ №5» ЗМР

Бюджет 

міста
17625,155 5569,121 5880,992 6175,042

Разом за завданням 17625,155 5569,121 5880,992 6175,042

Створення умов 

для покращення 

надання якісної 

медичної допомоги 

ветеранам війни в 

медичних закладах 

(установах) 

охорони здоров’я

Впровадження в палатах для ветеранів війни та в 

госпітальному відділенні нормативів згідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 

27.01.2016 №34 «Про збільшення норм грошових 

витрат на харчування та медикаменти в закладах 

охорони здоров’я для ветеранів війни»

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, ЗОЗ, КНП

Бюджет 

міста
18722,576 5915,880 6247,169 6559,527

Разом за завданням 18722,576 5915,880 6247,169 6559,527

Забезпечення пільговим зубопротезуванням 

інвалідів війни, учасників бойових дій та інших 

осіб пільгової категорії 

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, ЗОЗ, КНП, 

КП «Міська 

стоматологічна 

поліклініка №5»

8555,582 2703,357 2854,744 2997,481

Надання стоматологічної допомоги мешканцям 

Шевченківського району міста 

КП «Міська 

стоматологічна 

поліклініка №5»

2330,794 736,474 777,717 816,603

Разом за завданням 10886,376 3439,831 3632,461 3814,084

Надання 

паліативної та 

хоспісної допомоги

Забезпечення харчуванням, медикаментами та 

засобами для догляду за важкохворими у 

відділеннях паліативної та хоспісної допомоги

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, КНП «МЛ 

№8» ЗМР, КНП 

«МЛ №10» ЗМР

Бюджет 

міста
2813,016 888,845 938,620 985,551

Разом за завданням 2813,016 888,845 938,620 985,551

Надання 

стоматологічної 

допомоги 

населенню міста

Бюджет 

міста
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1 2 3 4 5 6 7 8

Проведення капітальних ремонтів приміщень та 

обладнання 
95738,953 17065,830 52691,525 25981,598

Термомодернізація об'єктів, які будуть 

реалізовуватися в рамках проекту "Комплексний 

проект з термомодернізації бюджетних будівель 

м.Запоріжжя"

725,232 725,232

Реконструкція будівель, інженерних мереж 209702,429 16284,018 74506,366 118912,045

Придбання обладнання довгострокового 

користування 
284940,808 60359,704 147816,043 76765,061

Внески до статутного капіталу КНП 644,000 644,000

Придбання та обслуговування медичного 

обладнання КУ «Запорізький обласний клінічний 

онкологічний диспансер» ЗОР

Департамент 

фінансової та 

бюджетної 

політики міської 

ради

3000,000 3000,000

Разом за завданням 594751,422 98078,784 275013,934 221658,704

Перевезення 

небіжчиків до 

спеціалізованих 

медичних закладів 

та установ (моргів) 

Забезпечення перевезення небіжчиків до 

спеціалізованих медичних закладів та установ 

(моргів) за заявою закладів охорони здоров'я міста

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, КНП 

«МЛЕтаШМД» 

ЗМР

Бюджет 

міста
4457,007 1408,306 1487,171 1561,530

Разом за завданням 4457,007 1408,306 1487,171 1561,530

Впровадження ефективних методів та засобів 

своєчасної діагностики та лікування дегенеративно-

дистрофічних захворювань і травм великих 

суглобів

0,000

Забезпечення проведення аналізу показників 

інвалідності від дегенеративно-дистрофічних 

захворювань суглобів та відновлення трудової 

активності після ендопротезування суглобів

0,000

Покращення та 

оновлення  

матеріально-

технічної бази 

медичних закладів

КП «Управління 

капітального 

будівництва», 

департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, ЗОЗ, КНП

Бюджет 

міста, 

обласний 

бюджет 

(інші 

субвенції)

Забезпечення 

розвитку 

ендопротезування 

великих суглобів в 

місті Запоріжжі

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, КНП 

«МЛЕтаШМД» 

ЗМР, КНП «МЛ 

№9» ЗМР

Не потребує 

додаткового 

фінансуванн

я
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1 2 3 4 5 6 7 8

Придбання штучних суглобів, обладнання, 

інструментарію для ендопротезувань великих 

суглобів ендопротезами (кульшових, колінних) та 

лікарських засобів для забезпечення операцій 

ендопротезувань  великих суглобів

Бюджет 

міста
6142,544 1940,895 2049,585 2152,064

Разом за завданням 6142,544 1940,895 2049,585 2152,064

Проекти 

Громадського 

бюджету 

м.Запоріжжя у 

галузі охорони 

здоров'я

Проекти переможці за кошти Громадського 

бюджету м.Запоріжжя

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, ЗОЗ, КНП

Бюджет 

міста
1644,856 1644,856

Разом за завданням 1644,856 1644,856 0,000 0,000

Забезпечення 

фінансування 

комунальних 

некомерційних 

підприємств 

другого рівня

Забезпечення фінансування комунальних 

некомерційних підприємств другого рівня 

(заробітна плата з нарахуваннями, видатки 

утримання, поточні ремонти, оплата комунальних 

послуг, пільгова пенсія, пільгові медикаменти 

тощо)

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, ЗОЗ, КНП

Бюджет 

міста
574122,342 574122,342

Разом за завданням 574122,342 574122,342 0,000 0,000

Створення єдиного госпітального округу, 

проведення спеціалізації та визначення профілів 

надання медичної допомоги для кожного закладу 

вторинної медичної допомоги

0,000

Створення єдиного інформаційного простору в 

медичних закладах міста
24437,000 24437,000 0,000 0,000

Впровадження в медичних закладах міста системи 

E-health
0,000

Впровадження автономізації медичних закладів 

міста
0,000

Забезпечення 

розвитку 

ендопротезування 

великих суглобів в 

місті Запоріжжі

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, КНП 

«МЛЕтаШМД» 

ЗМР, КНП «МЛ 

№9» ЗМР

Впровадження 

реформ системи 

охорони здоров'я в 

діяльність закладів 

охорони здоров'я

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, ЗОЗ, КНП

Не потребує 

фінансуванн

я
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Впровадження нових механізмів фінансування 

медичних закладів міста після прийняття 

відповідних нормативно-правових актів

0,000

Впровадження нових механізмів забезпечення 

громадян медичною допомогою після прийняття 

відповідних нормативно-правових актів

0,000

Дотримання права пацієнта на вільний вибір 

закладу охорони здоров'я та лікаря для отримання 

медичних послуг

0,000

Разом за завданням 24437,000 24437,000 0,000 0,000

Виконання 

доручень депутатів 

обласної ради

Виконання доручень депутатів обласної ради

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, ЗОЗ, КНП

Обласний 

бюджет 

(інші 

субвенції)

764,000 764,000

Разом за завданням 764,000 764,000 0,000 0,000

1630745,254 840016,684 418455,851 372272,719

Секретар міської ради                                                                                                                                

Разом за програмою  за 2019-2021 роки

Р.О. Пидорич

Впровадження 

реформ системи 

охорони здоров'я в 

діяльність закладів 

охорони здоров'я

Департамент 

охорони здоров’я 

ЗМР, ЗОЗ, КНП

Не потребує 

фінансуванн

я


