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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 лютого 2017 року № 128 

 
 

Про модернізацію первинного рівня надання медичної допомоги в частині 
запровадження інформаційних технологій в закладах сімейної медицини 

області 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 30 листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 
09 листопада 2016року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості 
лікарських засобів» та з метою розбудови інформаційних систем на первинному 
рівні, що забезпечить впровадження відшкодування вартості лікарських засобів та 

покращить якість надання медичної допомоги населенню області на первинному 
рівні:  
 

1. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного 

значення: 
 

1) протягом І кварталу 2017 року забезпечити здійснення підготовчих заходів з 
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 

1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони 
здоров’я» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 
863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів»;  

2) до 01 березня 2017 року сформувати при райдержадміністраціях та виконавчих 

комітетах міських рад міст обласного значення робочі групи з вирішення 

проблемних питань галузі охорони здоров’я як комунікативної платформи усіх 
зацікавлених суб’єктів процесу; 
 

3) до 01 квітня 2017 року передбачити в місцевих бюджетах видатки для створення 
інформаційно-комунікаційної структури в закладах первинної мережі з метою 

впровадження електронного реєстру пацієнтів та запровадження відшкодування 
вартості лікарських засобів; 
 

4) до 01 травня 2017 року забезпечити заклади первинної мережі, в тому числі усі 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини, автоматизованим робочим 

місцем лікаря та медичної сестри, програмним забезпеченням та підключенням до 
інтернет-мережі. 
 

5) інформувати про стан виконання цього розпорядження Департамент охорони 
здоров’я облдержадміністрації щомісячно до 15 та 30 числа для узагальнення та 

подальшого інформування облдержадміністрації до 18 та 03 числа за формою згідно 
з додатком. 
 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – 
директора Департаменту освіти та науки облдерж-адміністрації Івасюка І.Д. 



 
 
 

Голова обласної державної  
адміністрації 

В. КОРОВІЙ 
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