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Назва проекту «Тест-смужки – основа безпеки і якості життя людей з 

діабетом» 

 
Розділ І. Попередня оцінка проекту з точки зору правильності і повноти заповнення 

форми проекту (заповнює уповноважений робочий орган)  

 

1.1. Найменування виконавчих органів міської ради (департаментів та відділів), до 

повноважень яких відноситься проект (фахівці цих організацій в подальшому братимуть 

участь в оцінці проекту в складі Експертної групи).   

 

Департамент охорони здоров`я Вінницької міської ради 

 

1.2. Форма проекту заповнена згідно з вимогами,  немає необхідності запрошувати автора 

проекту для отримання додаткової інформації. 

 

а) так                                                       

б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?) 

……………………………………………………………………...…………………………………
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Директор департаменту правової 
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Розділ ІІ. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації  (заповнює 

секретар Експертної групи або відповідальна особа, визначена Експертною групою, за 

підсумками засідання Експертної групи). 

 

2.1. Форма проекту  містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції 

проекту на предмет можливості/неможливості його реалізації.   

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

2.2. Інформацію, що викладена в формі проекту, було доповнено автором проекту.  

а) так  (зазначити, яку саме інформацію надано  додатково)                                                      

б) ні  

Автором проекту було внесено зміни до проекту, а саме змінено загальну вартість проекту 

з 1099 800 грн. на 1100 000 грн., та кількість упаковок тест-смужок на 4400 уп. 

2.3. Запропонований проект стосується повноважень Вінницької міської ради  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

2.4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству та нормативно-правовим актам 

(в т.ч. Генеральному плану міста Вінниці (генеральним планам населених пунктів, що входять 

до складу ВМОТГ) (якщо це пов’язано з пропонованим проектом) 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

2.5. Запропонований проект відповідає пріоритетам і цілям «Концепції інтегрованого розвитку 

м. Вінниці 2030» 

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

2.6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і 

спрямована на кінцевий результат:  

а) так                                                       

б) ні (зазначити чіткі причини) 

При реалізації даного проекту кінцевий результат, тобто закупівля та передання 

тест-смужок хворим на цукровий діабет, дозволить забезпечити лише 50% пацієнтів 

на нетривалий час (а саме на 25 днів). Згідно статистичних даних на обліку в ЦПМСД 

Вінницької міської ОТГ перебуває 633 інсулінозалежних та 7973 інсулінонезалежних 

дорослих пацієнта (із них 1264 інсулінонезалежних пацієнти, які отримують інсулін). 

Тобто, закупівля 4400 упаковок тест-смужок дозволить видати 4400 пацієнтам по 

одній упаковці, а інші 4206 пацієнта залишаться без тест-смужок.  
2.7. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації (у разі необхідності з 

орієнтовною вартістю розробки проектно-кошторисної документації):   

а) приймається без додаткових зауважень 

б) з зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою) 

Складові проекту (товари, послуги, їх 

кількість) 

Витрати за кошторисом  

Запропоновані 

автором проекту 

Зміни, внесені 

Експертною групою 

1. Тест-смужки до глюкометра 4400 шт. 1100000   
  

 

Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає 1 100 000 гривень. 

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями Експертної групи, складає  

______ гривень, у т. ч. вартість інформаційного стенду з логотипом конкурсу (заповнюється 

за потреби). 

Обґрунтування внесених змін: 

2.8. Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проекту: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити чіткі причини) 



Тест-смужки для визначення рівня цукру в крові по своїм технічним характеристикам 

розробляються виробниками глюкометрів безпосередньо для використання на цих 

глюкометрах. На сьогодні на території Вінницької міської ОТГ обслуговується приблизно 

9000 інсулінінозалежних та інсулінонезалежних пацієнтів (в тому числі 121 дитина). Майже  

кожен пацієнт із цукровим діабетом має у себе вдома глюкометр для контролю за рівнем 

цукру в крові в домашніх умовах. Виробники глюкометрів є різними. Департамент охорони 

здоров`я міської ради та центри первинної медико-санітарної допомоги не володіють 

інформацією про виробників глюкометрів, якими користуються пацієнти. А тому 

реалізувати даний проєкт неможливо. 

Також, автором проекту на підтвердження намірів про забезпечення всіх інсулінозалежних 

пацієнтів глюкометрами не було надано гарантійних листів від виробників даних 

глюкометрів. 

2.9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті 

законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів: 

а) позитивний 

б) негативний (зазначити конкретні причини) 

На сьогодні, у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги Вінницької міської ОТГ 

сімейними лікарями безкоштовно проводиться моніторинг рівню цукру в крові пацієнтам із 

цукровим діабетом при зверненні таких пацієнтів, також зазначаємо, що відповідно до 

міської програми «Здоров`я вінничан на 2017-2020 роки» безкоштовно за рахунок бюджету 

Вінницької міської ОТГ забезпечується тест-смужками дитяче населення громади. 

2.10. Висновок виконавчого органу міської ради (виконавчих органів міської ради), до 

компетенції яких відноситься реалізація даного проекту, згідно з п.1.1. розділу 1 цього 

документу, щодо можливості реалізації запропонованого проекту та можливих додаткових 

дій, пов’язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій  

пропонується реалізувати проекту, отримання додаткових погоджень тощо).  

а)  позитивно  

б) нейтрально (зазначити можливі ускладнення під час реалізації проекту) в) негативно 

(зазначити чіткі причини відмови) 

При реалізації проекту виникнуть труднощі при закупівлі тест-смужок у зв`язку із різними 

виробниками глюкометрів у пацієнтів, а також при визначенні пацієнтів, які зможуть 

отримати тест-смужки, так як кількість упаковок тест-смужок передбачена для 

забезпечення лише половини пацієнтів із цукровим діабетом. 

2.11. Чи реалізація запропонованого проекту передбачає витрати в майбутньому (наприклад, 

витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.) 

а) так (які у річному вимірі?) 

б) ні 

 

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проекту, запропонованого до фінансування за 

рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив, в перелік проектів  для голосування (в 

т.ч.  опис передумов, які можуть зашкодити реалізації проекту та інші зауваження, що є 

важливими для реалізації запропонованого проекту)* 

а) позитивні  

б) негативні  

Обґрунтування/зауваження: 

Загалом проект відповідає вимогам Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030, а 

саме розділу 3. Створення умов для збереження здоров’я містян.  

Однак, департамент охорони здоров`я міської ради вважає, що проект суперечить п.п. 

6.8. та п.п. 6.10. Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ, 

а саме кінцевий результат проекту не забезпечить потребу в тест-смужках пацієнтів, 

хворих на цукровий діабет, та проект не є загальнодоступним (половина пацієнтів не 

зможе отримати тест-смужки). 



Також, відмічаємо, що заклади охорони здоров`я та департамент не володіє інформацією 

про виробників глюкометрів, які наявні у пацієнтів, хворих на цукровий діабет, а тому 

реалізувати даний проект не є можливим. 

Відповідно до пункту 7 розділу 4 Положення про Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської ОТГ не фінансуються в рамках конкурсу не фінансуються проекти, 

які: 

- конкретно визначені чи зазначені в програмах, що затверджені Вінницькою міською 

радою та будуть реалізовані протягом 2 років (поточного та наступного); 

- передбачають виключно придбання обладнання, виконання робіт з реконструкції, 

перепланування, переобладнання, капітального та поточного ремонтів в комунальних 

закладах, установах та підприємствах ВМОТГ; 

- не є загальнодоступними для мешканців ВМОТГ. 

*Заповнюються за підсумками засідання Експертної групи, підсумки якого оформлюються 

протоколом за підписом голови та секретаря Експертної групи. 

 
 м. Вінниця «____» вересня 2020 р.           

 

 Голова Експертної групи                                                               ___________________ А. Очеретний 

 

Секретар Експертної групи                                                            ___________________ В. Хорошев 

 


