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Одеса – 2020

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми «Здоров’я» на 2021-2023 роки

(далі – Програма)

1. Ініціатор розроблення Програми Департамент охорони здоров’я
Одеської міської ради

2. Розробник Програми Департамент охорони здоров’я
Одеської міської ради

3. Відповідальний виконавець
Програми 

Департамент охорони здоров’я
Одеської міської ради

4. Виконавці Програми Департамент охорони здоров’я
Одеської міської ради, заклади
охорони здоров’я комунальної
власності територіальної громади м.
Одеси

5. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки
6. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, всього, 

872 294,8 тис. грн.

у тому числі: 872 294,8 тис. грн.
6.1. кошти бюджету м. Одеси 872 294,8 тис. грн.

2. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю.

Майбутнє держави обумовлюється комплексом політичних, економічних,
соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію та стан здоров'я
населення.

Реформа галузі охорони здоров'я в Україні спрямована на удосконалення
інституту сімейного лікаря як важливої умови збереження здоров'я населення та
подальшу оптимізацію мережі закладів охорони здоров'я первинного та
вторинного рівнів надання медичної допомоги населенню, забезпечення
доступності такої допомоги.



Протягом останнього десятиліття Україна перебуває у стані глибокої
демографічної кризи, зумовленої депопуляцією, збільшенням питомої ваги осіб
похилого віку і зменшенням середньої тривалості життя.

Значні зусилля протягом 2020 року заклади охорони здоров’я комунальної
власності територіальної громади м. Одеси (далі – ЗОЗ) докладали до
подолання наслідків пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. До реалізації заходів з профілактики
та лікування коронавірусної хвороби COVID-19 були залучені практично усі
ЗОЗ як первинного, так і вторинного рівня надання медичної допомоги.

Передбачені Програмою асигнування на забезпечення стабільного
функціонування ЗОЗ у попередні роки дозволили оперативно реагувати на
виклики, успішно реалізовувати заходи реформи, покращувати якість надання
медичної допомоги населенню міста. В умовах складної епідемічної ситуації
запровадження в медичних закладах електронних сервісів дозволить
мінімізувати ризики, що виникають під час скупчення людей, вирішувати
нагальні потреби пацієнтів в онлайн-режимі, в тому числі забезпечення їх
лікарськими засобами та технічними засобами реабілітації.

Забезпечення пільгових категорій населення, в тому числі і дитячого,
ліками та технічними засобами реабілітації здійснюється згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження
Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими
засобами» (далі – Постанова № 1301) та від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань» (далі – Постанова № 1303).

За станом на 01 жовтня 2020 року на обліку в ЗОЗ перебуває 55025 осіб з
інвалідністю, у тому числі 3466 дітей.

На фоні несприятливої соціально-економічної ситуації та демографічних
змін відбувається підвищенням рівнів захворюваності і поширеності хвороб,
зокрема, серцево-судинних хвороб, злоякісних новоутворень, хвороб системи
кровообігу, цукрового діабету тощо в усіх вікових групах. На хронічну
патологію страждають до 60 % дорослого та майже 20 % дитячого населення.

Серцево-судинна патологія залишається однією з основних причин
захворюваності та смертності. Зазначений показник у місті Одесі, як і в Україні
в цілому, залишається стабільно високим, а тому одним із найважливіших
аспектів діяльності сфери охорони здоров’я є своєчасне надання невідкладної
діагностичної та лікувальної допомоги хворим із гострими та хронічними
захворюваннями серця та судин.

Аналіз динаміки основних показників здоров’я мешканців міста Одеси за
2016-2019 роки дозволяє говорити про окремі позитивні тенденції.

Протягом 2017-2019 років спостерігається зниження загальної
захворюваності населення (2017 рік – 20736; 2018 рік – 20110; 2019 рік – 18969
на 10 тисяч населення). На 1 % зменшився показник первинної захворюваності
населення (2017 рік – 7820,83; 2018 рік – 7345,93; 2019 рік – 7191,22 на 10 тисяч
населення).



Впродовж останніх років показник смертності населення суттєво не
збільшився і склав 13,4 на 1 тис. населення у 2018 році (13,1 – у 2017 році).
Відзначається суттєве зниження смертності від ускладнень вагітності та
пологів, цукрового діабету, цереброваскулярних хвороб, травм та нещасних
випадків, отруєнь тощо. Однак, у період пандемії коронавірусної хвороби
COVID-19, яка негативно впливає на стан здоров'я населення та смертність,
гостро постає питання вжиття всіх можливих заходів, спрямованих на
збереження життя та здоров'я людей.

З березня 2020 року в усьому світі почалась пандемія COVID-19, яка
внесла зміни як до організації надання медичної допомоги, так і до структури
захворюваності та смертності. У зв’язку з поширенням цієї небезпечної хвороби
виникла необхідність у переобладнанні та перепрофілюванні лікарень міста,
закупівлі додаткового медичного обладнання, лікарських засобів та засобів
індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів та антисептиків.

Поряд з цим виникла необхідність вирішення питання харчування не
лише хворих, а й медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим
на COVID-19 у цілодобовому режимі.

У зв’язку з високим ризиком інфікування та захворювання працівників ЗОЗ
на коронавірусну хворобу COVID-19 виникла необхідність вирішення питань
соціального захисту медичних працівників. Одним із найдієвіших механізмів
соціального захисту є страхування працівників медичних закладів на випадок
захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) під час виконання своїх
професійних обов’язків.

Крім того, зважаючи на велике навантаження на медичних працівників та
високий ризик захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, виникла
необхідність їх матеріального заохочення, що сприятиме залученню до роботи у
відділеннях з надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу
COVID-19 необхідної кількості медичних та інших працівників.

Особи з інвалідністю та ветерани війни, учасники бойових дій, учасники
антитерористичної операції та інші прирівняні до них категорії громадян
сьогодні є найуразливішою соціально незахищеною категорією населення, яка
потребує особливої уваги та постійного медичного супроводу, у тому числі
забезпечення лікарськими засобами під час стаціонарного лікування.

Медична допомога вищезазначеній категорії населення надається в
пріоритетному порядку в усіх ЗОЗ, а в Комунальному некомерційному
підприємстві «Міська лікарня № 5» Одеської міської ради під диспансерним
наглядом перебуває 822 учасника антитерористичної операції. За 9 місяців 2020
року в умовах стаціонару пройшли лікування 2207 ветеранів війни, громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб з інвалідністю І
та ІІ груп загального захворювання.

Для попередження випадків захворювань мешканців міста Одеси на сказ
життєво необхідним є придбання антирабічної вакцини та антирабічного
імуноглобуліну, що дозволить у повному обсязі надавати антирабічну допомогу,
рятувати життя та здоров’я людей.

Нині у світі широко застосовуються високотехнологічні хірургічні



методи лікування, завдяки яким у значній мірі зменшується кількість
ускладнень від хірургічних втручань, скорочуються терміни лікування та
відновлення.

Для забезпечення населення міста зазначеними видами медичної
допомоги, а саме: ендоваскулярними оперативними втручаннями при патології
серця, центральної нервової системи, судин грудної та черевної порожнини,
судин кінцівок тощо, необхідно використовувати наявний у місті ресурс та
забезпечити населення даним видом послуги.

На рівні програми медичних гарантій невирішеним залишилось питання
надання медичної допомоги в травматологічних та інших пунктах, де надається
перша допомога при травмуванні та інших невідкладних станах. Вчасне та в
повному обсязі надання медичної допомоги в медичних пунктах у низці
випадків рятує життя пацієнтів.

Вкрай низький рівень фінансування діагностичних послуг за програмою
медичних гарантій не дає змоги забезпечити проведення повного комплексу
діагностичних, бактеріологічних та інструментальних обстежень. Для особливо
вразливих категорій населення під час амбулаторного лікування необхідно
забезпечити повний необхідний комплекс обстежень, без якого неможливо
своєчасно та правильно встановити діагноз та своєчасно розпочати лікування.

Також на обліку в ЗОЗ перебувають хворі, що потребують проведення
ендопротезування суглобів. В місті наявна матеріально-технічна база та
кадровий потенціал для надання населенню зазначеного виду медичної
допомоги, але необхідне придбання ендопротезів кульшових та колінних
суглобів.

Програмою медичних гарантій не передбачене зубопротезування
населення, у тому числі і пільгових категорій населення. Передбачене
у 2020 році фінансування стоматологічної допомоги покривало лише 5% від
необхідної суми, що унеможливлює забезпечення населення безоплатною
стоматологічною допомогою.

Зазначена проблема має бути вирішена на місцевому рівні, а дитяче та
доросле населення має отримувати безоплатно невідкладну стоматологічну
допомогу; має проводитись безоплатне лікування та зубопротезування
пільгових категорій населення та надання планової стоматологічної допомоги
дітям віком від 1 до 7 років, дітям пільгових категорій (діти з інвалідністю; діти
з багатодітних сімей; діти із соціально незахищених сімей; діти, потерпілі від
Чорнобильської катастрофи; діти-сироти; діти, позбавлені батьківського
піклування; діти, які перебувають в Одеському комунальному навчальному
закладі «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області).

Стратегічно важливим та пріоритетним завданням у галузі охорони
здоров’я є збереження життя та здоров’я дітей. Основними критеріями
досягнення цього є збереження здоров’я новонароджених дітей, достатній
рівень імунізації, покращення стану здоров’я дитячого населення міста.

Нині не викликає сумніву постулат щодо основ формування здоров’я
людини, починаючи з народження та дитинства. Вкрай важливим є саме
«здоровий старт у життя» кожної дитини, який зумовлений соціальним станом



дитини, рівнем медичного обслуговування тощо.
Дитяче населення м. Одеси за підсумковими даними на 01 січня

2020 року складає 164306 осіб.
Дітей з інвалідністю у м. Одесі, які перебувають на обліку ЗОЗ, –

3392 особи, дітей з інвалідністю підгрупи «А» – 366.
Основні пільгові категорії дітей: дітей з орфанними захворюваннями –

523, дітей із синдромом Дауна – 113; дітей, хворих на дитячий церебральний
параліч, – 346; дітей, хворих на цукровий діабет, – 282; дітей з психічними
захворюваннями – 617. За 12 місяців 2019 року визнано вперше дітей з
інвалідністю – 410 осіб.

На обліку у дитячих міських поліклініках перебуває 3358 сімей, в яких
виховується 10800 дітей, з них першого року життя – 442. Дитячими міськими
поліклініками наглядається 280 соціально дезадаптованих сімей, в них
виховується 483 дитини.

В спеціалізованих дитячих ЗОЗ – будинках дитини під наглядом перебуває
181 дитина, які залишились без батьківського піклування та опинились у
скрутних життєвих обставинах та які гостро потребують своєчасної медичної
допомоги.

Нині діти віком до 4 років перебувають під наглядом спеціалістів
Комунального некомерційного підприємства «Міський спеціалізований будинок
дитини № 1» Одеської міської ради та Комунального некомерційного
підприємства «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3
«Сонечко» Одеської міської ради, де їм забезпечується повноцінне утримання,
харчування, медична допомога та реабілітація. Задекларована державою
реформа будинків дитини та сиротинців не відображена у Програмі медичних
гарантій і лише частково фінансується за кошти державної субвенції, тому
громада м. Одеси має забезпечити за кошти бюджету міста належні умови для
життя, здоров'я та гармонійного розвитку цієї категорії населення, яка потребує
особливої уваги та переважно має суттєві проблеми зі здоров’ям.

Також на обліку в ЗОЗ перебувають діти з рідкісними (орфанними)
захворюваннями, такими, як: фенілкетонурія, муковісцидоз, гемофілія,
ювенільний ревматоїдний артрит тощо. Вказані захворювання
характеризуються тяжким перебігом, постійно прогресують, стають причиною
скорочення життя або інвалідності у дітей. Такі діти потребують постійного
високоспеціалізованого лікування, застосування високовартісних лікарських
засобів.

Так, у місті Одесі мешкають 18 дітей, які страждають на фенілкетонурію
та потребують лікувального харчування з повноцінним білком без вмісту
фенілаланіну, що забезпечує їх повноцінний фізичний та психічний розвиток.

11 дітей, які страждають на гемофілію, потребують введення препаратів
VІІІ та ІХ факторів згортання крові. Проведення замісної терапії вказаними
препаратами зменшує інтенсивність крововиливів, знижує кількість ускладнень
та підвищує якість їх життя.

13 дітей, хворих на муковісцидоз, який є мультиорганним захворюванням
із переважним ураженням дихальної і травної систем, потребують



впровадження спеціалізованої медичної допомоги, що забезпечує не тільки
відчутне збільшення тривалості їх життя, а й покращує його якість. Лікування
цієї категорії хворих носить патогенетичний характер, здійснюється протягом
усього життя із застосуванням спеціалізованої терапії.

33 дитини з ювенільним ревматоїдним артритом (ЮРА), потребують
терапії високовартісними біологічними препаратами. Захворювання у дітей
характеризується важким безперервно рецидивуючим перебігом, резистентним
до базисної терапії. Нині біологічна терапія – це препарат вибору при лікуванні
дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, що дозволяє досягти клінічної та
лабораторної ремісії захворювання, суттєво вплинути на якість життя.

10800 дітей з багатодітних родин та 483 дітей із соціально вразливих
родин потребують подальшого забезпечення лікарськими засобами за
призначенням дільничних лікарів у випадках лікування неускладнених
захворювань за місцем проживання. Діти грудного віку та другого року життя,
які мешкають в цих родинах, також потребують подальшого забезпечення
дитячим харчуванням.

КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр» ОМР за
направленням лікарів ЗОЗ забезпечує проведення додаткових
клініко-діагностичних, імуноферментних, імунологічних, біохімічних,
полімеразно-ланцюгових, досліджень кариотипу та ін. для раннього виявлення
важких хронічних і генетичних захворювань.

Діти з порушеннями психічного розвитку потребують особливої уваги.
Для поліпшення соціалізації дітей з психічними розладами необхідно своєчасне
надання їм логопедичної допомоги.

Для дотримання вимог протоколів надання медичної допомоги дітям
відповідно до профілю захворювань необхідно покращення діагностичної
медичної допомоги дітям в умовах приймально-діагностичних відділень
міських дитячих лікарень, що дозволить у повному обсязі забезпечити сучасний
рівень надання медичних послуг, рятувати життя та здоров’я дітей.

Забезпечення пільгових категорій, у тому числі і дитячого населення,
згідно із чинним законодавством України безкоштовно ліками та технічними
засобами реабілітації здійснюється згідно із Постановами №№ 1303, 1301.

Згідно з Постановою № 1303 в комунальних некомерційних
підприємствах – дитячих міських поліклініках Одеської міської ради протягом
2019 року були забезпечені лікарськими засобами на безоплатній основі 953
дитини.

Під час курортного сезону у 2019 та 2020 роках працівники центру
невідкладної медичної допомоги, де працюють спеціалісти з відповідною
підготовкою, забезпечували надання невідкладної медичної допомоги
відпочиваючим на пляжах міста. Проведений аналіз звернень за медичною
допомогою свідчить про те, що невідкладна медична допомога є вкрай
необхідною, оскільки вчасно надана медична допомога рятує життя людям.

На виконання вимог статті 16 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» передбачені медичні огляди призовників. Але Національною
службою здоров’я України не передбачено фінансування військово-лікарських



комісій при районних територіальних центрах комплектування та соціальної
підтримки м. Одеси. Крім того, не передбачені кошти на проведення
амбулаторного та стаціонарного обстеження призовників. З 2020 року
військово-лікарські комісіі при районних територіальних центрах
комплектування та соціальної підтримки м. Одеси фінансуються за рахунок
коштів бюджету міста.

Для забезпечення фінансування ЗОЗ, організації бухгалтерського обліку
та зведеної звітності в галузі охорони здоров’я міста Одеси при департаменті
охорони здоров’я Одеської міської ради утворена та функціонує централізована
бухгалтерія, яка забезпечує виконання покладених на неї функцій.

Для забезпечення інформаційно-аналітичної роботи та медичної
статистики в галузі охорони здоров’я міста Одеси створена та функціонує
Комунальна установа «Одеський міський центр здоров’я».

Подальше впровадження програмних заходів дасть змогу зосередити
кошти на найважливіших напрямах розвитку охорони здоров’я та позитивно
впливати на показники здоров’я мешканців міста Одеси.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика та
зниження показників захворюваності, інвалідності та смертності мешканців
м. Одеси, підвищення якості та ефективності надання медико-санітарної
допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на
охорону здоров'я, в умовах реформування галузі охорони здоров’я.

Програма виступає інструментом реалізації пріоритетного завдання
«Турботлива Одеса», визначеного у Стратегії економічного та соціального
розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована).

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Розв’язання проблем з охорони здоров’я та досягнення мети Програми
здійснюватиметься шляхами: вжиття заходів із профілактики та раннього
виявлення захворювань; здійснення контролю за перебігом захворювань та
запобігання їх несприятливим наслідкам; мотивації населення до здорового
способу життя; запровадження заходів із реабілітації; організації спеціальних
заходів із медичного забезпечення за окремими класами хвороб та
нозологічними формами; оптимізації механізму фінансування системи охорони
здоров'я; впровадження новітніх медичних та інформаційних технологій;
збереження та подальшого зміцнення матеріально-технічної бази ЗОЗ.

Разом із впровадженням реформи системи охорони здоров'я
забезпечуватиметься раціональне використання наявного
матеріально-технічного та кадрового ресурсів галузі, підвищення якості та
доступності медичної допомоги.

Виконання Програми передбачається здійснити протягом



2021-2023 років.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів,

затверджених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік.
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Реалізація Програми здійснюватиметься за такими напрямами:
- удосконалення та розвиток первинної та вторинної медичної допомоги;
- своєчасне виявлення хворих із факторами ризику виникнення

серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;
- протидія поширенню захворюваності на гостру респіраторну хворобу

COVID-19, спричинену коронавірусом, та профілактика інших інфекційних
захворювань;

- забезпечення надання медичної допомоги ветеранам війни, учасникам
антитерористичної операції, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та особам з інвалідністю I та II групи загального
захворювання у пріоритетному порядку в умовах стаціонарів;

- покращення якості життя пацієнтів, у тому числі дітей-інвалідів, хворих
на фенілкетонурію, гемофілію, муковісцидоз, дитячий церебральний параліч,
ювенільний ревматоїдний артрит, у разі амбулаторного лікування, у випадку
лікування неускладнених захворювань дітей за місцем проживання;

- покращення матеріально-технічної бази ЗОЗ;
- поліпшення надання медичної допомоги хворим при стаціонарному та

амбулаторному лікуванні;
- покращення надання стоматологічної допомоги мешканцям міста Одеси;
- забезпечення окремих категорій громадян м. Одеси, які потребують

протезування, технічними засобами реабілітації;
- забезпечення населення м. Одеси невідкладною медичною допомогою;
- соціальний захист найбільш незахищених категорій працівників та

одиноких непрацюючих пенсіонерів, підвищення престижу медичної професії;
- забезпечення медичного огляду та обстежень громадян України на

придатність за станом здоров'я до військової служби.
Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2 до

Програми.

6. Очікувані результати та ефективність Програми

Реалізація Програми дозволить:
- стабільне функціонування ЗОЗ;
- своєчасне та доступне медикаментозне лікування хворих пільгових

категорій та отримання особами з інвалідністю усіх категорій технічних засобів
реабілітації у повному обсязі;

- забезпечити дітей з орфанними (рідкісними) захворюваннями
лікарськими засобами та лікувальним харчуванням, що сприятиме



повноцінному фізичному та психічному розвитку дітей, знизить їх
інвалідизацію, зменшить кількість ускладнень захворювань, подовжить
тривалість та покращить якість життя;

- лікування неускладнених захворювань дітей пільгових категорій із
багатодітних та соціально вразливих родин за місцем проживання із
забезпеченням їх лікарськими засобами;

- забезпечити дітей грудного віку та другого року життя з багатодітних та
соціально вразливих родин дитячим харчуванням; сприятиме гармонійному
фізичному та психологічному розвитку дитини;

- подальше впровадження та розвиток електронної системи охорони
здоров’я, що передбачене нормативно-правовими актами з питань реформи
медичного обслуговування населення, яке сприятиме підвищенню якості та
доступності медичної допомоги, зменшенню паперового документообігу;

- забезпечити населення невідкладною діагностичною та лікувальною
допомогою при гострому коронарному синдромі, що дозволить суттєво знизити
смертність від гострого інфаркту міокарда серед одеситів;

- забезпечити лікарськими засобами, виробами медичного призначення та
технічними засобами реабілітації пільгових категорій населення при
амбулаторному та стаціонарному лікуванні, що є обов’язковим виконанням
вимог нормативно-правових актів;

- забезпечити населення невідкладною медичною допомогою, у тому
числі в медичних пунктах на пляжах міста;

- забезпечити роботу мобільних бригад, що здійснюють забір
біологічного матеріалу для тестування населення на COVID-19;

- забезпечити проведення медичних оглядів, амбулаторного та
стаціонарного обстеження призовників та фінансування військово-лікарських
комісій при районних територіальних центрах комплектування та соціальної
підтримки м. Одеси.

У свою чергу, очікуваними результатами від виконання Програми будуть
слугувати:

- підвищення якості надання первинної та вторинної медичної допомоги
мешканцям міста;

• підвищення рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях,
• зниження рівня смертності від захворювань органів кровообігу на

5-7%;
• зменшення захворюваності на соціально небезпечні інфекції на 5%;

• зниження рівня захворюваності, інвалідизації та смертності;

• поліпшення якості і тривалості життя мешканців міста.



7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи із забезпечення виконання Програми здійснює
департамент охорони здоров’я Одеської міської ради із залученням органів
місцевого самоврядування, ЗОЗ, підприємств та організацій, об’єднань
громадян.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Одеської
міської ради з питань охорони здоров’я.

ЗОЗ щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним подають до
департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради інформацію про обсяг
реалізованих заходів Програми та звітність про фактичні фінансові витрати.

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради щоквартально
до 15 числа місяця наступного за звітним подає до департаменту економічного
розвитку Одеської міської ради інформацію про стан та результати виконання
заходів Програми.

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради щорічно у
І півріччі року наступному за звітним доповідає про хід виконання Програми за
звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми департамент
охорони здоров’я Одеської міської ради складає підсумковий звіт про
результати її виконання та надає його на розгляд виконавчому комітету Одеської
міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеській міській раді не
пізніше ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її
виконання.

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради оприлюднює
основні результати реалізації Програми в засобах масової інформації та мережі
Інтернет.

Секретар ради І. Коваль



Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми «Здоров’я» на 2021-2023 роки

Джерела фінансування,
які пропонується залучити на

виконання Програми

Роки виконання Програми

2021 рік 2022  рік 2023 рік
Усього, в т.ч.: 452 882,8 209 706,0 209 706,0
бюджет м. Одеси, усього, 452 882,8 209 706,0 209 706,0
у т.ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:
Департамент охорони здоров’я
Одеської міської ради

452 882,8 209 706,0 209 706,0

Секретар ради
І. Коваль


