
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Конкурсної комісії обласного конкурсу мініпроєктів 
«Ефективна медицина в громаді» від 21 травня 2021 року №3 

 

Перелік мініпроєктів-переможцiв обласного конкурсу мініпроєктів "Ефективна медицина в громаді" у 2021 році 

№ 
п/
п 

№ 
реє
стр. 

Назва 
територіальної 

громади 
(учасник) 

Назва мініпроєкту 
Загальний 

бюджет, грн 

в тому числі 

Заходи, які планується реалізувати в 
рамках мініпроєктів 

обласний 
бюджет 

кошти 
місцевих 
бюджетів 

(учасник) 

кошти інших 
джерел 

1 13 
Богодухівська 

міська рада 

Допоможемо вчасно 

500 000,00 330 000,00 150 000,00 20 000,00 

Придбання портативного ультразвукового 
апарату 

2 12 

Краснокутська 
селищна рада 

Оснащення офтальмологічного 
кабінету медичним обладнанням 

500 000,00 350 000,00 135 000,00 15 000,00 

Придбання офтольмологічного обладнання 
(безконтактного тонометру, периметру, 
щілинної лампи зі столом) та 1 столу 
електропідйомного 

3 23 
Коломацька 

селищна рада 

Сучасна діагностика - запорука 
здоров'я 498 000,00 348 600,00 144 420,00 4 980,00 

Придбання УЗД апарату 

4 2 
Валківська 
міська рада 

"Попередимо захворювання 
валківчан!" 499 500,00 349 650,00 124 875,00 24 975,00 

Придбання апаратів холторів-моніторів 

5 8 

Золочівська 
селищна рада 

"Підвищення якості та доступності 
надання медичних послуг населенню 

громади шляхом придбання 
медичного обладнання для 

облаштування 
оториноларингологічного кабінету в 

КНП "Золочівська лікарня" 
Золочівської селищної ради 366 985,00 256 889,00 110 096,00 - 

Придбання отоларингологічного комплексу 
та 4 синускопів для роботи лор-кабінту 

Богодухівський район 5 проєктів 2 364 485,00 1 635 139,00 664 391,00 64 955,00   

1 30 

Куньєвська 
сільська рада 

Здоров'я мешканців - головний 
пріоритет розвитку Куньєвської 

громади 460 000,00 299 000,00 138 000,00 23 000,00 

Придбання автоматичного біохімічного 
аналізатора та реагентів до нього 

2 14 

Донецька 
селищна рада 

Придбання сучасного медичного 
обладнання для амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини смт 
Донець комунального некомерційного 

підприємства "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги" 

Донецької селищної ради  
Балаклійського району Харківської 

області 290 000,00 203 000,00 87 000,00 - 

Придбання аналізаторів  для проведення 
загального аналізу крові та сечі 

3 35 

Оскільська 
сільська рада 

Попередити. Захистити. Щепити. 

214 760,00 143 889,00 64 428,00 6 443,00 

Придбання лабораторних холодильних шаф, 
рециркуляторів бактерицидних, карт 
імунізації 

4 26 

Борівська 
селищна рада 

Сучасні операційна та палата 
інтенсивного лікування 

498 227,00 348 759,00 149 468,00 - 

Придбання візка для транспортування 
пацієнтів з регулюванням висоти 
електроприводом та автономним живленням;  
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кисневих концентраторів; палатного 
монітору пацієнта; медичних механічних 

ліжок; світильника операційного 
безтіньового; столу операційного; 

дефібрилятора. 

5 27 

Ізюмська міська 

рада 

«Ефективна медицина в Ізюмській 
міській ТГ» 

493 568,00 345 498,00 148 070,00            -   

Придбання рентгенівського діагностичного 
апарату палатного, монітора пацієнта 
"БІОМЕД" для терапевтичного відділення, 
датчика SpO2 для палати акушерського 
відділення 

Ізюмський район 5 проєктів  
1 956 555,00 1 340 146,00 586 966,00 29 443,00 

  

1 25 

Сахновщинська 
селищна рада 

"Якісна та своєчасна медична 
діагностика - запорука здоров'я 

жителів громади" 499 644,00 349 751,00 149 893,00            -   

Придбання біохімічного та гематологічного 
аналізаторів та ІФА (імуноферментний 
аналіз) набору для діагностики інфекцій. 

2 6 

Красноградська 
міська рада 

"Сприяння розвитку сімейної 
медицини в Красноградській міській 

територіальній громаді шляхом 
придбання медичного обладнання" 412 026,00 288 418,00 123 608,00            -   

Придбання бактерицидних рециркуляторів, 
імунофлуорисцентних аналізаторів   

3 24 

Зачепилівська 
селищна рада 

Сучасний автомобіль - ефективна, 
доступна, якісна медицина в сільській 

місцевості 
486 200,00 340 340,00 145 860,00            -   

Придбання автомобіля для сімейного лікаря 

Красноградський район 3 проєкти 
1 397 870,00 978 509,00 419 361,00            -   

  

1 28 

Куп'янська 
міська рада 

Ефективна діагностика 

499 300,00 299 300,00 170 000,00 30 000,00       

Придбання автоматичного гематологічного 
аналізатора, напівавтоматичного 
біохімічного аналізатора та аналізатора сечі 

2 4 

Великобурлуцьк
а селищана рада 

"Здорова громада" 

470 000,00 329 000,00 141 000,00            -   

Придбання аналізаторів  для проведення 
загального аналізу крові та сечі, реагентів 

Куп'янський район 2 проєкти 
969 300,00 628 300,00 311 000,00  30 000,00       

  

1 19 

Близнюківська 
селищна рада 

«Забезпечення закладів охорони 
здоров’я Близнюківської селищної 
територіальної громади сучасним 

лабораторним обладнанням» 455 400,00 318 780,00 136 620,00 - 

Придбання автоматичних гематологічних 
аналізаторів  та аналізаторів сечі 

Лозівський район 1 проєкт 455 400,00 318 780,00 136 620,00 -   
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1 39 

Липецька 
сільська рада 

Ефективна медицина в громаді. 
Придбання медичного та 

діагнастичного обладнання для КНП 
"ЦПМСД № 5 Харківського району" 

323 540,00 226 478,00 97 062,00  

Придабання електрокардіографів, 
аналізаторів сечі, вимірювачів та  добового 
монітора артеріального тиску, 
бактерицидних рециркуляторів з підставкою, 
стерилізатора повітряного, столиків для 
забору крові, вагів медичних для 
новонароджених, холодильників, 
термометрів інфрачервоних 

2 32 Люботинська 
міська рада 

Я маю право на друге дихання 

552 400,00 331 440,00 165 720,00 55 240,00 

Придбання апарату ШВЛ ЮВЕНТ-Т 
(турбінний) 

3 5 

Дергачівська 
міська рада 

"Сучасна хірургія - здорове майбутнє 
громади!" 

500 000,00 350 000,00 150 000,00 - 

Придбання одноканального хірургічного 
генератора для герметизації судин в 
комплекті з набором інструментів для 
проведення операцій 

4 21 

Нововодолазька 
селищна рада 

«Сучасна операційна в хірургічному 
відділенні КНП «Нововодолазька 

центральна лікарня» Нововодолазької 
селищної ради 

487 200,00 341 040,00 146 160,00 - 

Придбання столу операційного, рентгену 
прозорого електричного з продольним 
переміщенням панелі, столу з комплектом 

пристосувань для загальної хірургії та 
гінекології/урології та столу операційного 
механікогідравлічного 

5 37 

Роганська 
селищна рада 

Комплекс медичної апаратури для 
оперативної та якісної діагностики 

468 912,00 305 000,00 163 912,00 - 

Придбання біохімічного напівавтоматичного 
аналізатора, портативного апарату УЗД та 
кольпоскопу. 

6 20 

Мереф'янська 
міська рада 

Облаштування приймального 
відділення Комунального 

некомерційного підприємства 
Мереф'янської міської ради 

«Мереф'янська центральна районна 
лікарня» сучасним медичним 

обладнанням та устаткуванням. 498 505,00 348 953,00 149 552,00 - 

Придбання монітора пацієнта капнографа, 
стола операційного, лампи операційної 
безтіньової, крісла гінекологічного, 
медичних ліжол 2-х секційних з 
протипролежневими матрацами, насосів 
інфузійних 

7 34 

Безлюдівська 
селищна рада 

"HELP Клініка: доступність до 
якісних медичних послуг" 

456 803,00 319 762,00 137 041,00 - 

Придбання кисневого концентратора, 
сухожарової шафи, рециркуляторів 
бактерицидних, ламп медичних безтіньових, 
опромінювачів бактеріцидних переносних, 
пульсоксиметрів, комп’ютерної техніки, 

крісла-каталки та медичних ношів 

8 31 

Пісочинська 
селищна рада 

Впровадження сучасних технологій в 
діагностиці хвороб системи 

кровообігу 

493 183,00 345 228,00 123 296,00 24 659,00 

Придбання діагностичного автоматизованого 
комплекса Кардіо, енцефалографа, 
ехоенцефалографа, крісла, стола, кушетки 
діагностичної, тумби мобільної, шафи, 
стільця для відвідувачів 
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9 42 

Височанська 
селищна рада 

Діджиталізація в медичних установах 
Височанської громади 

493 100,00 345 170,00 147 930,00  

Придбання бактерицидних рециркуляторів, 
крісел сорбційних, комп’ютеної та 
оргтехніки  

Харківський район 9 проєктів  4 273 643,00       2 913 071,00      1 280 673,00   79 899,00         

1 18 

Печенізька 
селищна рада 

«SMART-лабораторія – центр 
здоров’я для всіх» 

495 106,00 346 574,00 143 581,00 4 951,00 

Придбання біохімічного напівавтоматичного 
аналізатора з набором реагентів, аналізатора 
гематологічного автоматичного зі стартовим 
набором, аналізатора сечі  
напівавтоматичного зі стартовим набором 

2 36 
Зміївська міська 

рада 

«Енергія рятує життя» 

498 960,00 349 272,00 149 688,00 - 

Придбання  та установка дизельного 
генератора для безперебійного живлення 

3 29 

Малинівська 
селищна рада 

Медицина кожного дня 

532 575,00 338 128,00 144 912,00 49 535,00 

Придбання аналізатора гематологічного 
автоматичного в комплекті зі стартовим 
набором реагентів комплект,  аналізатора 
сечі в комплекті зі стартовим набором тест-

смужок, опромінювача ультрафіолетового 
екранованого бактерицидного, кушетки 
процедурної з регульованим підлокітником, 
пульсоксиметра, електрокардіографа 

4 1 

Слобожанська 
селищна рада 

"Здорова жінка – запорука 
процвітання нації" 

501 859,00 350 000,00 151 859,00            -   

Придбання відео кольпоскопа в комплекті з 
HD камерою та відеогістероскопа в 
комплекті. 

5 41 

Новопокровська 
селищна рада 

Доступна, якісна медицина у сільській 
місцевості 

500 000,00 350 000,00 150 000,00   

Придбання ростомірів, тонометрів, 
пульсоксиметрів, отоофтальмоскопів, 
медичних ліхтариків, пікфлуометрів, 
молоточків неврологічних, таблиць для 
перевірки гостроти зору, аналізаторів крові, 
сповивальних столиків, сумок 
лікаря/медсестри, сумок -холодильників,  
наборів хірургічних інструментів,  
електрокардіографів,  вагів, комп’ютера, 
оргтехніки 

6 40 

Чугуївська 
міська рада 

Придбання сучасного медичного 
обладнання  для надання якісних та 

своєчасних медичних послуг у 
фельдшерсько-акушерських пунктах 

сіл Зарожне та Велика Бабка 
Чугуївської територіальної громади 489 950,00 339 950,00 150 000,00   

Придбання телемедичного обладнання, вагів 
медичних, електрокардіографів канальних, 
небулайзерів, аналізаторів (сечі та 
напівавтоматичного біохімічного) 

Чугуївський район 6 проєктів  
3 018 450,00 2 073 924,00 890 040,00 54 486,00 

  

ВСЬОГО 31проєкт 14 435 703,00 9 887 869,00 4 289 051,00 258 783,00 
  

 


