
Додаток 
до протоколу постійної комісії 
обласної ради з питань  
бюджету, фінансів та податків 
від 23.03.2020 року № 105 
 

Внесення змін до календарних планів заходів на 2020 рік  
регіональних цільових програм галузі "Охорона здоров'я" 

(тис. грн.) 

№ 
п/п 

Назва програми Виконавець Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Сума 

Зміни, що 
вносяться,

+/- 

Уточнений 
план 

1 
Комплексна програма 
"Здоров'я населення 

Прикарпаття 2013-2020" 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації 

Перитонеальний діаліз 
впродовж 

року 
195,00000 -195,00000 0,00000 

Імунодепресивна терапія хворих 
з трансплантацією органів, в тому 
числі дітей 

впродовж 
року 

854,49542 -190,00000 664,49542 

Забезпечення пацієнтів, хворих 
на апластичну анемію 
імунодепресантами 

впродовж 
року 

200,00000 -57,42250 142,57750 

Департамент охорони 
здоров’я 

облдержадміністрації, 
лікувально-

профілактичні заклади 
області 

Закупівля високовартісного 
медичного обладнання та виробів 
медичного призначення для 
лікувально-профілактичних 
закладів області 

впродовж 
року 

175,00000 3 911,15100 4 086,15100 

КНП "Обласна клінічна 
лікарня Івано-

Франківської обласної 
ради" 

Медикаменти та медичні засоби 
для проведення процедур 
гемодіалізу 

впродовж 
року 

0,00000 195,00000 195,00000 

КНП "Івано-Франківський 
обласний 

перинатальний центр 
Івано-Франківської 

обласної ради" 

Забезпечення акушерських 
відділень препаратами 
невідкладної  допомоги, 
лікування пізніх гестозів, 
профілактики передчасних 
пологів та акушерських кровотеч 

впродовж 
року 

300,00000 -40,74000 259,26000 

Впровадження методу рідинної 
цитології 

впродовж 
року 

60,00000 -60,00000 0,00000 

 



продовження додатка 
 

№ 
п/п 

Назва програми Виконавець Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Сума 

Зміни, що 
вносяться,

+/- 

Уточнений 
план 

2 

Обласна програма 
підтримки сімей загиблих, 
постраждалих учасників 

Революції Гідності, 
учасників бойових дій, 

осіб, які перебувають чи 
перебували у складі 

добровольчих формувань, 
що утворилися для 

захисту незалежності, 
суверенітету та 

територіальної цілісності 
України, та інших 

громадян, які залучалися і 
брали безпосередню 

участь в 
антитерористичній 

операції в районах її 
проведення, чи у 

здійсненні заходів із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної 
агресії Російської 

Федерації в Донецькій та 
Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення 

КНП "Обласна клінічна 
лікарня Івано-
Франківської обласної 
ради"  

 

впродовж 
року 

320,00000 -104,11440 215,88560 

КНП "Івано-Франківський 
обласний клінічний 
кардіологічний центр 
Івано-Франківської 
обласної ради" 

впродовж 
року 

25,00000 -19,80200 5,19800 

КНП "Прикарпатський 
наркологічний центр 
Івано-Франківської 
обласної ради" 

впродовж 
року 

100,00000 -76,11800 23,88200 

3 

Регіональна цільова 
програма запобігання та 

лікування серцево-
судинних і судинно-

мозкових захворювання 
на 2016-2020 роки 

КНП "Івано-Франківський 
обласний клінічний 

кардіологічний центр 
Івано-Франківської 

обласної ради" 

Закупівля виробів медичного 
призначення (штучні водії ритму) 
для надання допомоги хворим з 
ССЗ 

впродовж 
року 

800,0 -1,69400 798,30600 

 


