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Реформа третинної ланки надання медичної допомоги стала важливою 
складовою процесу децентралізації в Україні. Відповідно реформи 
медицини Вінницька обласна Рада долучилась до перетворень -  
реорганізації комунальних закладів - закладів охорони здоров’я третинного 
рівня в комунальні некомерційні підприємства (далі -  КНП) та створення 
нових закладів охорони здоров’я для покращення медичного 
обслуговування населення.

Рішенням 39 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради №849 від 
26.09.2019 року Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з 
органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки 
і опорно-рухового апарату з 08.10.2019 року була реорганізована шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Липовецька 
обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового 
апарату Вінницької обласної Ради» (надалі - КНП «Липовецька обласна 
лікарня ВЛД ВОР»).

КНП «Липовецька обласна лікарня ВЛД ВОР» є закладом охорони 
здоров’я , що надає послуги третинної спеціалізованої допомоги дорослим 
громадянам та дітям за програмою медичних гарантій.

Заклад має І акредитаційну категорію та ліцензію на медичну практику 
(наказ МОЗ №116 від 02.01.2020 року).



1. ОПИСОВА ЧАСТИНА

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ



Структура управління 
КНП «Липовецька обласна лікарня ВЛД ВОР»



ІНФРАСТРУКТУРА ЛІКАРНІ

Заклад функціонує на 60 цілорічних ліжок.

Територія лікарні -  7,3 га
Заклад має свою артезіанську свердловину з радоновою водою ( Кп- 

13,5 нК/л). Опалення централізоване. Каналізація - власні міні-очисні 
споруди введені в експлуатацію в 2018 роц і. Система каналізації працює 
безперервно і ефективно. В літній період працює дитячий лікувально- 
оздоровчий басейн 150 м2 з підігрівом води, обладнаний пандусом та 
поручнями по периметру басейну. На території лікарні облаштовані дитячі 
ігрові майданчики та майданчик з вуличними тренажерами для дітей та 
дорослих. На підприємстві достатній рівень оснащеності обладнанням та 
інвентарем. Потребує заміни санітарний автотранспорт.

В 2019 році здійснені роботи по благоустрою території з укладанням 
тротуарної плитки та озелененням. Лікувальні підрозділи знаходяться в 4 
корпусах:
1. Реабілітаційне відділення:
- для дітей на 50ліжок розташоване в 4 поверховому корпусі, яке через 

переходи з’єднане з лікувальним корпусом №1 та їдальнею. Загальна площа 
відділення -  2419,2 кв.м. Загальна площа 46 палат становить 1793,3 кв.м.

Палати дитячого відділення двомісні, містять повний комплект 
необхідних меблів та інвентаря з обладнаними санітарно - гігієнічними 
кімнатами та лоджіями. Водопостачання цілодобове (холодна та гаряча 
вода). На кожному поверсі є ігрова кімната та хол з телевізором. Для батьків 
облаштована побутова кімната.
- для дорослих на 10 ліжок розміщене в одноповерховій будівлі. Загальна 

площа 12 палат - 460,3 м2. Палати 1-, 2,- 3- місні. Водопостачання 
цілодобове (холодна та гаряча вода). Палати обладнані необхідними 
меблями та інвентарем.
2. Лікувально- діагностичне відділення розміщене в 2 корпусах, 
загальною площею- 1202,87кв.м:
- лікувальний корпус №1 розташований в двох поверховій будівлі, в якій 
розміщені кабінети апаратної фізіотерапії, масажу, зал лікувальної 
фізкультури та механотерапії, зал водолікування, клініко-діагностична 
лабораторія.
- лікувальний корпус №2 розміщений в одно поверховій будівлі в якій 
знаходяться кабінети озокеритолікування, грязелікування, гало- терапії та 
кабінет тракції хребта.
В лікарні є ряд не медичних відділень:



- харчоблок з їдальнею - розташовані в одноповерховому будинку, 
обладнані холодильним та кухонним інвентарем, водопостачання -  
центральне, загальною площею - 328,0 кв.м.
- пральня - розташована в окремому приміщенні, обладнана трьома 
пральними машинами, центрифугою; водопостачання -  центральне, 
каналізація -  власні міні-очисні споруди, загальною площею -  162,00 кв.м:

Потужність -  біля 10 тонн білизни в рік.
- адміністративний корпус з приймальним відділенням та бібліотекою, 
яка періодично поповнюється новими виданнями.
- склад-гараж двох поверхова будівля . загальною площею -  93,3 кв.м
- гараж на 4 блока -  105,9 кв.м для санітарного транспорту

( ВАЗ -2121 -  1989 року випуску, ВАЗ 21213 -  2005 року випуску)
- гуртожиток для медичних працівників -  139,0 кв.м на 3 житлових 
блока.
- протирадіаційне укриття -  434,8 кв.м

Всі будівлі закладу оснащені протипожежною сигналізацією з звуковим 
оповіщенням, блискавко захистом. На території лікарні ведеться відео 
спостереження.
Будівлі з приміщеннями для пацієнтів оснащені пандусами.
Вентиляція приміщень природна та частково оснащена кондиціонерами.

Характеристика діагностичної бази:
- Клініко - діагностична лабораторія ( найменування

досліджень:гематологічні, клінічні. клінічна хімія, біохімічні).
- Кабінет функціональної діагностики: (ЕКГ).

Характеристика лікувальної бази:
1. Методи реабілітації:

- медична: апаратна фізіотерапія, водолікування, теплолікування , 
пунктурна рефлексотерапія, лікувальна фізкультура, фізична реабілітація, 
дитячий лікувально- оздоровчий басейн.
- соціальна: логопедична корекція, кондуктивна педагогіка, Монтессорі 
терапія, заняття з практичним психологом, ерготерапія, арттерапія, 
нейросенсорна реабілітація (сенсорна інтеграція , інтерактивна підлога «ТМ 
ВШОЬЮ НТ», заняття з бізібордами, бізікубами ) та інш.

Наявні лікувальні кабінети:
- зал лікувальної фізкультури та механотерапії (лікувальна фізкультура - 

індивідуальна, групова, з коригуючою гімнастикою, за методикою Євмінова 
та інші).
- зал фізичної реабілітації (обладнаний тренажерами та універсальною 

кабіною для підвісною терапії \VSC-4);



- кабінети апаратної фізіотерапії -  9 ;
- кабінети масажу - 4 (класичний, точковий, вібро-, гідро-,)
- кабінет медово-воскових аплікацій.
- кабінет грязелікування - 8 кушеток..
- кабінет озокеритолікування - 8 кушеток
- зал водолікування: -  5 ванн (відпускаються: радонові, хвойні, соляні, 

бішофітні, скипідарні, йодобромні та інші); підводний душ- масаж ; 
гідромасажний бокс « А М ^ » .
- кабінет пунктрурної рефлексотерапії.
- зал сенсорної інтеграції.
- кабінет психонейромоторної реабілітації.
- кабінет ерготерапії.
- кабінет логопеда.
- кабінет практичного психолога.
- відкритий дитячий лікувально- оздоровчий басейн площею 150 м2 з 
підігрівом води , обладнаний пандусом та поручнями по периметру (працює 
в літній період).

Використання природних лікувальних ресурсів:
- лікувальні грязі Куяльницького та Сивашського лиманів;
- вода з власної артезіанської свердловини : мінеральні води при 

зовнішньому застосуванні (радонова вода гідрокарбонатна-сульфатно- 
хлоридна кальцієва- натрієво-калієва-магнієва з мінералізацією 0,9 г/дм3 
Я л -13,5 пК/л)
Використання кліматичних факторів: в м. Липовець протікає річка Соб в 
600 м від лікарні. На території лікарні облаштовані доріжки для теренкуру. 
Методи апаратної фізіотерапії:
1.Гальванотерапіія і електрофорез лікарських речовин.
Апарат «ПОТОК -  1» - 6 шт.
2.Діадинамотерапія (ДДТ)
Апапати «Діодінамік ДД-ТР» - 1 шт.
«СЕЛИМ» -  2 шт.
3.Ампліпул ь стерапія 
Апапати «Ампліпульс -  4» - 2 шт.

«Ампліпульс -  3» - 1 шт.
4. Інтерференцтерапія.
Апапат «Радіус -  1» - 1шт.
5. Електростимуляція м ’язів 
Апапати «СНИМ» - 2 шт.
«Ампліпульс -  4» - 2 шт.
«Ампліпульс -  3» - 1 шт.
«МИТ ТРТ” -  1 шт.
6. Дарсонвалізація 
Апарат «ІСКРА» - 3 шт.,
«Корона С+У» - 1 шт.



7. Ультратонтерапія 
Апарати «УЛЬТРАТОН» - 1 піт.
8.УВЧ-терапія
Апарати «УВЧ-30» - 2 піт. «УВЧ -66» - Зшт.
9.Сантиментрохвильова терапія (СМХ-терапія)
Апарат «ЛУЧ-2» - 1 шт.
10. Дециметрохвильова терапія (ДМХ -  терапія)
Апарат «РОМАШКА» - 1 шт.
11. Міліметрохвильова терапія (ММХ-терапія)
Апарат «МИТ-11 » 880ГЦ - 1 шт.
12. Магн іт от ер an ія
Апарати «МИТ-11» 880ГЦ -1 шт.
«АВИМП» - 1 шт., «АЛИМП- 1 »-1 шт.
13.Ультрозеукоеа терапія 
Апарати: «УЗТ-ІОЗИ» - 1шт.,
«УЗТ» -1 шт., «МИТ-11» 880ГЦ -1 шт., «Ультразвук терапевтичний» - 1 шт.
14. Фототерапія 
Апарати «УФИТ CM» - 1 шт.
«БАРВА-ИНС/КИК/МАГ» (фотонно- магнітна матриця) -  1 шт., «ТУБУС 
КВАРЦ УТН-1» - 1 шт.
15. Лазеротерапія.
Апарат «МЕДИК -  2 К» - 1 шт.
16.Видиме опромінення
Апарати «Світлова дуга» - 1шт., «Солюкс лампа» - 1 шт.
17. Аерозольтерапія.
Апарати: інгалятор «y3BLD265U» (ULTRASONIC NEBULIZER) -1 шт. 
Інгалятор компресорний -  1 шт.
Інгалятор LD211C -1шт.
Інгалятор ультразвуковий LD250U -  1шт.
18. Аерозольтерапія синглетно-киснееою сумішшю 
Апарат: «MIT -  С» - 1 шт.
19. Гало -  терапія.
Апарат: галогенератор «IONA» - 1 шт.
20. Рефлексотерапія.
Вакумно-магнітні банки Хачі -  2 комплекта.
21. Стоун-терапія.
Набір для стоун-терапії (базальтові камінці та нагрівач) -  2 коиплекта. 
Методи фізичної реабілітації:
- підвісна терапія (універсальна кабіна для підвісною терапії WSC-4);
- лікувальна фізкультура,
- заняття на тренажерах та обладнанні для реабілітації.
Обладнання для реабілітації:

Зал фізичної терапії, обладнаний наступним: сходи реабілітаційні; стіл
реабілітаційний широкий; малий м’яч 55 см фітбол; середній м’яч 65 см
фітбол; великий м’яч 75 см фітбол; напівсфера балансувальна на
платформі;тренувальні петлі; степ платформи; подушка балансир; ходунки
переднеопорні та заднеопорні; бігова доріжка; тренажери для збільшення



сили та об’єму рухів в суглобах кінцівок; палиця опорна; покриття для 
підлоги карі- мати; велотренажер реабілітаційний «Life GEAR 
STREAVLSNE»; шведські стінки; орбітрек; ходунки; комплект гумових 
джгутів, набори предметів для розроблення дрібної моторики, тренажер- 
східці з регулюючою висотою сходинок, стіл мануальний; ортези для 
нижніх кінцівок; ортези для верхніх кінцівок, вертикалізатори, гравістати, 
обручі металеві, палички гімнастичні, дошки Євмінова, бігові доріжки та 
інші.

Вуличні тренажери: «Хос Райдер» SL 110, повітряний ходок» SL 115, 
вуличний тренажер для мязів черевного пресу" SL 109 , «Гребний 
тренажер» SL 35, «Степлер» - розгинач стегна, «Твістер»-тренажер для 
сідничних м'язів, приводить і відводить м’язи стегна - SL 136.1, тренажер 
для м'язів біцепса -  «Тяга важеля» SL 129.1

ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЖКОВОГО ФОНДУ
2019 p .- 2020 (6 місяці) р.

Лікарня з 01.04.2020 року знаходиться на простої

В 2018 році стаціонарно проліковано -  1053 пацієнтів ( із них дітей -  864). 
В 2019 році стаціонарно проліковано -  1026 пацієнтів ( із них дітей -  866) 
В 2020 році стаціонарно проліковано -  210 пацієнтів.
В 2018 році амбулаторно проліковано -  252 пацієнтів 
В 2019 році амбулаторно проліковано -  437 пацієнтів 
В 2020 році амбулаторно проліковано -  98 пацієнтів.

№
з/п

Показники 2018 2019 2020 
( І кв.)

1. План ліжко днів на рік: 19800 20400 4560
2. Фактично виконано 

ліжкоднів
20811 19628 3746

3. Процент виконання ліжко 
днів

105,1 96,2 82,1

4. Середні строки перебування 
на ліжку

19,8 19,1 17,8

5. Робота ліжка 346,8 327,1 62
6. Оберт ліжка 17,5 17,1 3,5

Щорічно зростають показники профільних хворих в структурі привалює 
значний відсоток пацієнтів з захворюванннями опорно-рухового апарату -  
55,75%, дітей з ураженнями центральної нервової системи -  54,7%.

За 2018 рік в фізіотерапевтичних кабінетах проліковано хворих 1364 
пацієнтів
Відпущено процедур 100 509



За 2019 рік в фізіотерапевтичних кабінетах проліковано хворих 1463 
пацієнтів
Відпущено процедур 114 639
Ефективність лікування з покращенням виписано :
2018 рік -98,4%
2019 р ік-9 8 ,8 %

Наявна матеріально-технічна база підприємства та кадровий потенціал 
дає можливість цілком задовільнити практичні потреби і скоординувати 
діяльність закладу.

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Перелік обладнання яке використовується в клініко - діагностичній 
лабораторії

№
з/п

Назва обладнання Кількість

1 Колориметр фотоелектричний 1
2 Мікроскоп бінокулярний 1
3 Мікроскоп монокулярний 1
4 Центрифуга 1
5 ГП-20 1

В 2018р в лабораторії було проведено 5796 лабораторних досліджень 

В 2019р в лабораторії було проведено 2533 лабораторних досліджень 

В 2020 (І кв.)р в лабораторії було проведено 561 лабораторних досліджень

2. ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ЗМІН

2.1 .Керівник закладу в. о. директора.
- прізвище ім’я, по-батькові - Фармагей Наталія Григорівна
- дата народження - 31.05.1973року ;
- освіта, що і коли закінчив - Вища, Вінницький національний

аграрний університет
- спеціалізація спеціаліст з обліку та аудиту
- стаж роботи за спеціальністю - 28 років
- ким і коли призначений на посаду керівника -  розпорядження Вінницької 
обласної Ради №84 від 25.05.2020 року:



Медичний директор

- прізвище ім’я, по-батькові - Стецюк Людмила Миколаївна
- дата народження - 02.11.1951 року ;
- освіта, що і коли закінчив - Вища, Вінницький медичний інститут

ім. М.І.Пирогова в 1977 році; 
лікувальна справа;

- стаж роботи за спеціальністю - 41 років 5 місяців; з 01.08.1977 р.
- ким і коли призначений на посаду керівника -  наказ КНП «Липовецька 
обласна лікарня ВЛД ВОР» №38-ОС від 26.05.202Ороку
- проходження курсів підвищення кваліфікації - «Організація і управління 
Охороною здоров'я» Вінницький медичний університет ПАЦ в 2017р.

Головний бухгалтер

- прізвище ім’я, по-батькові - Лотоцька Леся Володимирівна
- дата народження - 15.04.1983 року ;
- освіта, що і коли закінчив - Вища, Тернопільський державний

економічний університет 
спеціаліст з обліку та аудиту

- стаж роботи за спеціальністю - 15 років
- ким і коли призначений на посаду -  наказ КНП «Липовецька обласна 
лікарня ВЛД ВОР» №26-ОС від 23.03.2020року

2.3. У зв’язку з реорганізацією закладу новий колективний договір 
знаходиться на етапі розробки, наявний колективний договір пролонговано.

2.4. Заклад зосередив увагу на розробці якісних медичних послуг шляхом :
- застосування сучасних технологій і використання наявних ресурсів 
( матеріальних та кадрових) в якісному та кількісному відношенні, 
достатніх для досягнення зменшення тривалості середнього строку 
госпіталізації. Щороку середні й строк лікування зменшується і на 2020 рік 
становить для дітей -  16 днів, для дорослих -13 днів;
- підвищення скоординованості роботи спеціалістів мультидисціплінарної 
команди.

В 2020 році направлена на курси спеціалізації за фахом: «Фізична та 
реабілітаційна медицина» лікар невролог дитячий.
Розроблені та погоджені з ДОЗ Вінницької ОДА графіки заїздів пацієнтів .

2.5. Амбулаторна медична допомога надається за тарифами платних послуг. 
Із метою забезпечення ефективної адаптації до нової системи

фінансування та нових умов надання медичних послуг після медичної 
реформи в 2020 році, для закладу загалом були розроблені та впроваджені 
заходи із збільшення частки амбулаторної медичної допомоги у структурі 
медичної допомоги, що надається .



Розроблені тарифи на додаткові платні послуги та направлені на 
затвердження.

Для забезпечення іногородніх пацієнтів амбулаторною допомогою 
виділені місця для денного та цілодобового проживання зі всіма 
зручностями.

Планується розширення діапазону медичних послуг з впровадженням 
нових методів лікування.

2.6. Існує потреба в кадрах по лікарських спеціальностях за вимогою НСЗУ 
відповідно пакетів послуг за Програмою медичних гарантій:
- Лікар з фізичної та реабілітаційної медицини -  1 посада.
- Лікар -  психолог та/або лікар-психотерапевт -  1 посада.



III. Програма фінансово-економічної діяльності
3.1. Оцінка фінансовогостану підприємства КНП Липовецької обласної лікарні ВЛД ВОР за 2018-2020р.р.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Додаток№1

тис.грн.

№
з/п

Показник 2018р 2019 Відхилення 2019 
від2018

Очікувані
дані
2020р.

Відхилення2020 від 
2019

абсолютне відносне(%) абсолютне відносне(%)
1. Активи підприємства 7431,2 8131,4 700,2 7 8039.5 -91.9 -0.9
2. Необоротні активи 7121,8 7754,0 632,2 6,3 7810,3 56,3 0,6

питома вага у загальному 
обсязі активів,%

96 95 97

3. Оборотні активи 309,4 377,4 68,0 0,7 229.2 -148.2 -1.48
питома вага у загальному 
обсязі активів,%

4,2 4,6 2.9

3.1. Матеріальні оборотні активи 177,7 206,0 28,3 0,3 169,8 -36,2 -0,36
питома вага у загальному 
обсязі оборотних активів,%

57 55 74

3.2. Дебіторська заборгованість 2,6 -2,6 -0,03
питома вага у загальному 
обсязі оборотних активів,%

0,8

3.3. Грошові кошти та їх 
еквіваленти

129,1 171,4 42,3 0,4 59.4 -112. -1.1

питома вага у загальному 
обсязі оборотних активів,%

41,7 45 26

3.4. Інші оборотні активи ( не 
включені до п.п.З.І.-З.З.)



Загальний обсяг активів 2019 року зменшився на 1%, у зв’язку із вибуттям необоротних активів та використанням 
оборотних активів. Необоротні активи зросли в 2020 році за рахунок закупівлі основних засобів на суму_56,3тис.грн.,0,6%. 
Оборотні активи в 2020 році зменшаться за рахунок використання матеріальних оборотних активів - 36,2 тис.грн 
грошових коштів та їх еквівалентів на - 112,0 тис.грн.,що становить -1,1%,

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ
тис.грн.

№
з/п

Показник (фінансування) 2018р 2019 Відхилення 2019 від 
2018

Очікувані 
дані 2020р.

Відхилення 2020від 
2019

абсолютне відносне(%) абсолютне відносне(%)
1. Обсяг надходжень за усіма 

джерелами утворення 
активів

13481,2 13971,7 490,5 4,9 8607,7 -5364,0 -53,6

1.1. Кошти обласного бюджету 
(в т.ч. медична субвенція)

11467,4 11084,8 -382,6 -3,8 5682,4 -5402,4 -54,0

питома вага у загальному 
обсязі надходжень, %

85 79 66,0

1.2. Надходження на виконання 
державних цільових 
програм

0 0 0 0 2225,8 2225,8 100

питома вага у загальному 
обсязі надходжень, %

0 0 25,9

в тому числі
1.2.1. Матеріальні цінності та 

грошові кошти за 
рішеннями центральних

0 0 0 0 0 0 0



органів виконавчої влади 
України

1.2.2. Реалізація інвестиційних 
проектів (ДФРР)

0 0 0 0 0 0 0

1.3. Надходження від платних 
послуг

1578,5 2779,2 1200,7 12,0 698,9 -2080,3 -20,8

питома вага у загальному 
обсязі надходжень, %

11,7 19,9 8,1

1.4. Надходження від спонсорів, 
меценатів та благодійників,в 
т.ч. натура

435,3 107,7 -327,6 -3,3 0,6 -107,1 -ІД

питома вага у загальному 
обсязі надходжень, %

3,2 0,8 0,01

1.5. Інші надходження 0 0 0 0
питома вага у загальному 
обсязі надходжень, %

0 0 0 0

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 в порівнянні з 2018 роком зріс на 490,5тис.грн.,4,9%, в тому числі
за рахунок :

надходжень з обласного бюджету зменшились на 382,6тис.грн.,- 3,8%;
- надходжень від платних послуг збільшились на 1200,7 тис.грн., 12,0%, за рахунок (збільшення обсягу послуг);
- надходження благодійних внесків зменшились в 2019 р в порівнянні з 2018 роком н а -327,6 тис.грн . що становить

3,3 %,

Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються наступним чином :
Загальний обсяг коштів, що надійдуть у 2020році зменшиться в порівнянні з 2019роком на -5364,0.тис.грн., що 

становить -53,6%, в тому числі за рахунок :
- . надходження з обласного бюджету знизились на - 5402,4.грн., що становить- 54,0%;



надходжень від платних послуг зменшились на - 2080,3тис.грн.,що становлять- 20,8%, за рахунок (в період 
карантину лікарня перебувала в простої)

- збільшились надходження за рахунок коштів від НСЗУ в порівнянні з 2019 роком на суму 2225,8 тис.грн. що 
становить 26,2 % від загальних надходжень .

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА КНП Липовецької обласної лікарні ВЛД ВОР
тис.грн.

№ Напрямок витрат Касові видатки по ооках
з/п 2018 2019 Очікувані дані 2020р. примітк

всього питома 
вага у 
загальн 
ому 
обсязі 
витрат, 
%

всього пито
ма
вага
У
загал
ьном
У
обся
зі
витр
ат,%

відхилен 
ня 2019 
до 2018,
%

всього пито
ма
вага
У
загал
ьном
У
обся
зі
витр
ат,%

Відхи
лення
2020
ДО
2019,
%

а

1. Поточні видатки 12505,5 92 12494,5 89 -од 8476,8 98,4 -40
1.1. Видатки на оплату праці з 

нарахуваннями на оплату праці
7467,6 55 8387,2 60 9,2 5434,1 63 -29.5

1.2. Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали

111,2 0,8 180,2 1,3 0,7 21,9 0,3 -1.5



1.3. Продукти харчування 812,4 6 893,0 6 0,8 188,2 2,2 -7.0
1.4. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв
1284,1 9 1588,5 11 3,0 2220,7 25,8 6,3

1.5. Соціальне забезпечення 2,5 0,02 2,8 0,02 0 3,7 0,04 0
1.6. Інші поточні витрати (послуги, 

матеріали, відрядження, 
навчання, інші поточні видатки)

2827,7 21 1442,8 10 -13,8 608,2 7 -8.3

2 Капітальні видатки 1042,9 8 1434,9 10 0,01 130,9 1,5 -13,0
2.1. Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 
користування

418,1 3 404,9 3 -0,1 130,9 1,5 -2,7

2.2. Капітальний ремонт 287,8 2 892,4 6 6,0 0 0 0
2.3. Реконструкція та реставрація 337,0 2 137,6 1 -2,0 0 0 0

Разом 13548,4 13929,4 3,9 8607,7 -53.2

В 2019 році видатки збільшились в порівнянні з 2018 роком на суму -381,0 тис.грн. що становить 102,8%:
-за рахунок капітальних видатків в сумі -  392,0 тис.грн.,питома вага яких становить 10% від загальних витрат 
-.поточні видатки в 2019 році зменшились в порівнянні з 2018 років на суму 11,0 тис.грн., питома вага яких становить 
89 % від загальних витрат.

В 2020 році видатки будуть зменшенні в порівнянні з 2019 роком на суму -  5321.7 тис.грн. що становить 53.2%.,
- за рахунок зменшення капітальних видатків в сумі - 1304,0 тис.грн.,,видатків на харчування в сумі -704.8 тис.грн. 
( в період карантину лікарня перебувала в простої)
-збільшаться видатки на енергоносії в 2020 році порівнянні з 2019 роком на суму -  632,2 тис.грн, що становить 25,8 % 
від загальних витрат .(підвищення тарифів на енергоносії)



3.2. Аналіз реалізації програми медичних гарантій.
№
з/п

Перелік пакетів медичних 
послуг за програмою МГ

Сума по
договору,
тис.грн.

причини зменшення фінансування 
за ПМГ

Шляхи 
вирішення 
проблеми та 
термін 
виконання

1 2 3 4 5
1. Медична реабілітація 

немовлят, які народилися 
передчасно або хворими, 
протягом перших трьох 
років життя

589,9

2. Медична реабілітація 
дорослих та дітей від 
трьох років з ураженням 
опорно-рухового апарату

1114,6

3. Медична реабілітація 
дорослих та дітей від 
трьох років з ураженням 
нервової системи

553,3

Разом 2257,8

3.3. Розроблення моделі фінансування підприємства та визначення пріоритетних напрямів діяльності підприємства, з 
урахуванням наявної мережі закладів охорони здоров’я в області.

Модель фінансування підприємства представлена наступними напрямками фінансового забезпечення:
-реалізація програми медичних гарантійза договором з НСЗУ;



-реалізація окремих медичних послуг на договірних засадах з підприємствами, установами, організаціями;
- реалізація обласної програми за кошти обласного бюджету;
- реалізація інвестиційних проектів за рахунок державного бюджету (ФРР);
- благодійна допомога від спонсорів, благодійників, в т.ч. фізичних осіб;
- реалізація фінансової діяльності.

Пріоритетні напрямки діяльності підприємства, що визначені підприємством як конкурентоспроможні в регіоні:
1. Стати ведучою, конкурентоспроможною, доступною для населення лікарнею, що здійснює комплексну кваліфіковану медичну допомогу з 
реабілітації, шляхом впровадження інноваційних технологій і міжнародних стандартів на засадах доказової медицини і досягненнях науки;
2. Забезпечити широкий спектр якісних медичних послуг, спрямованих на зміцнення здоров'я населення області.
3. Ефективна адаптація до нової системи фінансування та нових умов надання медичних послуг в 2020 році.
4. Забезпечення стовідсоткового укомплектування медичним обладнанням закладу.
5. Оптимізація закладу для праці в регіоні, з метою приведення функціональних потужностей (кадрового потенціалу, технічного оснащення) до 
рівня зазначених вимог.
6. Забезпечити наявність компетентних кадрових ресурсів та їх розвиток.
7. Взаємодія з іншими медичними організаціями з питань консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги населенню.
8. Удосконалення організації управління лікарнею шляхом введення методології менеджменту (управління якістю, аналіз основних ресурсів: 
кадровий менеджмент, фінансово-економічний менеджмент);
10. Підвищити попит населення на медичні послуги.
11. Забезпечити відповідність потужностей КНП «Липовецької обласної лікарні ВЛД ВОР» та наявних регіональних потреб в медичному 
обслуговуванні.
12. Надання платних медичних та немедичних платних послуг;

3.4. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування підприємства, заходи за рахунок місцевих 
бюджетів.



№
з/п

Перелік послуг/заходів

прогноз д о х о д і в  2020р. 
за джерелами фінансування

прогно
зні
витрат
и
2020р.

за
догово 
ром 3 
НСЗУ

за
догов
орами
3
підпр
и-
ємств
ами
платні
послу
ги

Облас
ний
бюдже
т

Інші
дже
рела

Разом
ДОХОД

ів

1. Реалізація програми 
медичних гарантій за 
договором з НСЗУ

2225,8 0 0 2225,8

2. Реалізація обласних 
цільових програм

5682,4 5682,4

3. Реалізація окремих 
послуг на договірних 
засадах з 
підприємствами, 
установами, 
організаціями, 
фізичними особами

698.9 698.9

4. Реалізація державних 
цільових програм 
(лікарські засоби,



медичні вироби тощо за 
рішеннями центральних 
органів виконавчої влади 
України)

5. Реалізація інвестиційних 
проектів за кошти 
державного бюджету 
(державний фонд 
регіонального розвитку)

6. Реалізація інвестиційних 
лізингових проектів

0

7. Реалізація грантових 
проектів

8. Здійснення фінансової 
діяльності (позики, 
депозит тощо)
Разом 8607.1

За рахунок обласного бюджету у 2020 році виконуються наступні заходи:
- забезпечуються лікарськими засобами та медичними виробами хворі в сумі 15,0 тис.грн., забезпеченість 

50 %.
- здійснюється оплата енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 2220,7тис.грн., забезпеченість 100%;

3.5. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування підприємства за рахунок недержавних інвестицій, 
спонсорських внесків, благодійних пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, страхових компаній та інших 
джерел.



За рахунок інших від державного та обласного джерел фінансування на фінансування підприємства передбачається у 2020 
році залучити наступні кошти:

№
з/п

Перелік заходів Очікувана сума 
надходжень

Питома вага у 
загальному 
обсязі інших 
джерел

1. Платні послуги 698.9 100%
2. Реалізація інвестиційних 

недержавних проектів
0 0

3. Залучення грошових коштів та 
інших ресурсів (людських, 
матеріальних, інформаційних 
тощо) (фандрейзинг)

0 0

4. Реалізація грантових проектів 0 0
Разом 698.9 100%

3.6. 3.6. Розрахунок та обґрунтування оптимальної необхідної кількості ліжко-місць. 

Лікарня функціонує на 60 цілодобових ліжок.

Ретроспективний аналіз госпіталізації.
Показники 2018рік 2019рік 2020 рік( 1 квартал)
Кількість
пролікованих
стаціонарних
хворих

1053 1026 210



План ліжко -днів 19800 20400 4560
Факт ліжко-днів 20811(105,1%) 19628(96,2%) 3746(82,1%)
Робота ліжка 346,8 327,1 62
Середній строк 
перебування 
хворого на ліжку

19,8 19,1 17,8

Оборот ліжка 17,5 17,1 3,5

3.7. Розроблення та обґрунтування необхідності капітальних інвестицій у підприємство (закупівля обладнання, 
будівництво, ремонт приміщень тощо).

З метою орієнтованого підходу до якості меддопомоги пацієнтам підприємство розробило наступні заходи:
- провести технічне обстеження будівлі дитячого відділення;
- отримати висновок про технічний стан будівлі;
- замовити та оплатити проектно -  кошторисну документацію на визначений об’єкт;
- виготовити та затвердити проектно-кошторисну документацію на будівлю дитячого відділення;
- підготовити та погодити з органом охорони здоров’я бюджетний запит на капітальні видатки за визначеними 
пріоритетами.

3.8. Розроблення моделі впровадження платних послуг. Затвердження Переліку платних послуг відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Платні послуги на підприємстві впроваджені наступним чином:
розроблено та затверджено керівником підприємства Положення про надання платних послуг на підприємстві;

- розроблені та затверджені тарифи на платні послуги, згідно чинного законодавства;



- оприлюднені затверджені тарифи на сайті підприємства, в місцях надання послуг, в ЗМІ;
- послуги надаються згідно затвердженого Положення.

- здійснюється моніторинг послуг підприємства.

Додаток № 2 
до плану розвитку 

КНП« »

Перелік
об’єктів для виділення капітальних інвестицій у 2020 році за пріоритетами

№
з/п

Назва об’єкта Один
вимір

У

Кількість 
досліджень/обстежень,проведен 

их на об’єкті (площа об’єкта 
інвестиційного проекту)

Нарахова 
ний знос 
на об’єкт, 

на
01.08.202

0,
тис.грн.

Залишков 
а вартісна 
об’єкту, 

на
01.08.202

0
тис.грн.

Прогнозна
найнижча
вартість
об’єкту,
тис.грн.2018р 2019р. Прогноз

2020р.

дослід
жень

0 0 0

обсте
жень

0 0 0

проце
ДУР

0 0 0



3.9. Заплановані заходи з впровадження енергозберігаючих технологій:
- утеплення будівлі дитячого відділення;
- придбання терморегуляторів до тепло лічильників -  4 шт.
- повна заміна освітлювальних приладів
- впровадження системи енергетичного менеджменту, моніторингу енерго
споживання, розробка енергетичного бюджету, аналіз існуючих показників, як 
основи складання нового бюджету, розроблення енергетичної політики, планування 
нових енергозберігаючих заходів згідно вимог серії стандартів 18050001.
3.10. Впровадження аутсорсингу в наших умовах прораховується щорічно . 

Проведений аналіз показує, що впровадження аутсорсингу має широкий спектр
можливостей для використання підприємством.

Виокремлення основних функцій та процесів, та тих, що забезпечують 
діяльність, сприяє оптимізації роботи управлінського апарату закладу, оскільки це 
дозволяє враховувати кваліфікаційні та компетентнісні особливості керівника 
підприємства.

Серед напрямків подальшого дослідження можна визначити розробку механізмів 
довгострокового співробітництва, більш ніж один календарний рік з аутсорсинговими 
компаніями для подальшого забезпечення сталості у взаємовідносинах.
3.11. Забезпечений доступ до публічної інформації та дотримання принципів
прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті www.lipdoctor.org

4. ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.
Контроль в системі управління якістю медичної допомоги можна розглядати як 

складову процесу управління, як функцію і як систему.
Контроль як складова процесу управління призначений забезпечити досягнення 
стратегічної мети -  надання пацієнтам якісної медичної допомоги шляхом 
встановлення рівня відповідності визначених компонентів (характеристик) якості 
медичної допомоги прийнятим вимогам.
Контроль як функція управління передбачає:
- збір даних про фактичні характеристики якості медичної допомоги на основі 
їх моніторингу за визначеними критеріями;
- порівняння отриманих даних з вимогами нормативів, стандартів, протоколів, 
інструкцій;
- виявлення відхилень (невідповідностей) та їх оцінку;
- аналіз причин відхилень;
- використання аналітичної інформації для підтримки прийняття 
управлінського рішення з поліпшення якості медичної допомоги.
Таким чином реалізується зворотний зв’язок в системі управління якістю.
Контроль як система розглядається через сукупність взаємопов’язаних елементів: 
мети, завдань, ідентифікованих суб’єктів і об’єктів контролю, функцій, методів, 
засобів контролю, джерел інформації про функціонування системи якості, критеріїв і 
результатів контролю .
Досягнення максимального ступеня об’єктивності контролю можливе за умови його 
проведення на основі розробленої та затвердженої керівником закладу інформаційної 
бази критеріїв та індикаторів якості, відповідних її компонентам.
Критерії якості повинні охоплювати усі компоненти якості і слугувати орієнтирами 
на шляху досягнення запланованих цілей з надання якісної медичної допомоги .

http://www.lipdoctor.org


Критерії якості деталізуються для кожного відділення / структурного підрозділу і 
кожного співробітника, відповідно до виду і обсягу медичної допомоги, визначених 
Положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями.

Критерії якості медичної допомоги відповідно до компонентів якості для 
закладу:
1. Спрямованість на пацієнта:
- чи дотримуються права пацієнта згідно з чинним законодавством;
- чи дотримуються етичні та деонтологічні норми медичної діяльності.
З цією метою проводяться регулярні опитування з метою виявлення очікувань, 
потреб та індивідуальних цінностей пацієнта.

Регулярно оцінюється задоволеність пацієнта результатом медичної допомоги та 
медичного обслуговування.

Медична допомога надається відповідно до локальних медико-технологічних 
документів, розроблених згідно з галузевими нормативами, гармонізованими з 
найкращим світовим досвідом на основі доказової медицини.

Дотримуються стандарти ліцензування та акредитації .
Заклад укомплектований медичним обладнанням та виробами медичного 
призначення за табелями оснащення.
Встановлений і дотримується порядок взаємодії між структурними підрозділами 
закладу з іншими медичними і немедичними установами 
з питань організації надання медичної допомоги пацієнтам .

Тривалість лікувально-діагностичного процесу та його окремих складових за 
нозологіями відповідає діючим нормативам.
Визначені і дотримуються тривалість очікування:
- планової консультації спеціаліста згідно з рекомендованими нормативами;
- медичних процедур;
- результатів лабораторних, функціональних, інших діагностичних досліджень. 
Визначений порядок прийому лікаря.
Організація оперативного контролю якості медичної допомоги:
Самоконтроль якості здійснюється безпосередніми надавачами медичної допомоги -  
лікарями, молодшими спеціалістами з медичною освітою -  згідно з покладеними на 
них відповідальністю та повноваженнями для забезпечення якості, зазначеними у 
посадових інструкціях.
На рівні відділення оперативний контроль якості медичної допомоги здійснюється 
завідувачем шляхом оцінки якості за сукупністю випадків медичної допомоги, 
наданою пацієнтам за визначений період часу. Згідно з стандартами акредитації, 
контроль якості завідувачами відділень проводиться щомісячно.
Оперативний контроль якості керівником закладу здійснюється на основі аналізу 
узагальнених даних завідуючих відділення. Керівник закладу також може 
використовувати як вхідні дані для оперативного контролю якості результати 
адміністративних обходів, безпосереднього спілкування з пацієнтами та їх 
представниками, рішення медичної ради з актуальних питань якості медичної 
допомоги. Керівник може надати на розгляд медичної ради будь-які актуальні 
проблемні питання стосовно якості медичної допомоги, виявлені за результатами 
оперативного контролю у відділеннях. Враховуючи, що контроль якості завідувачами 
відділень має бути найбільш ретельним і охоплювати великий обсяг інформації, що 
потребує достатньо часу, а також суб’єктивний характер контролю на рівні лінійних



керівників, доцільно впровадити в систему контролю якості його сучасні 
управлінські форми -  аудит клінічної і неклінічної діяльності та самооцінку системи 
управління якістю.
Клінічний і управлінський аудити тісно пов’язані спільними завданнями з 
забезпечення якості і мають проводитись власними силами закладу шляхом 
залучення компетентних у сфері аудиту співробітників в межах штатного розкладу. 
Тому їх можна визначити як компоненти внутрішнього аудиту.

Самооцінка системи управління якістю спрямовується на проведення періодичного 
контролю функціонування системи управління якістю медичної допомоги в закладі з 
метою виявлення сильних сторін в управлінні якістю, а також напрямків, які 
потребують поліпшення.Результати самооцінки використовуються для визначення 
стратегії розвитку закладу, розробки перспективних планів з удосконалення 
діяльності і підвищення задоволеності усіх зацікавлених у якості медичної допомоги 
сторін.

Важливе місце серед дієвих засобів підвищення якості контролю займає 
автоматизація процедур контролю з використанням комп’ютерної техніки та 
спеціального програмного забезпечення.



В сучасних умовах існуюче оснащення комп’ютерною технікою і найбільш 
поширеним програмним забезпеченням -  продуктами Microsoft Word, Microsoft 
Excel, MIC (eHealth, Доктор Елекс) - дозволяє прискорити найпростіші процеси 
контролю: реєстрацію даних, їх статистичну обробку, графічне представлення, 
динаміку змін. Разом з тим, суттєвим моментом вдосконалення стане впровадження 
електронних документів -  електронної історії хвороби, електронного паспорту 
пацієнта, які містять відомості про клінічні діагнози, лікарські призначення, 
результати лабораторних тестів і діагностичних досліджень, динаміку захворювання і 
дефекти під час надання медичної допомоги, що дозволить в режимі реального часу і 
в найкоротші терміни відслідковувати клінічний результат, здійснювати підрахунки 
вартості кожного клінічного випадку. Зазначені можливості медичних інформаційних 
систем представляють їх як важливий інструмент для керівника при прийнятті 
обґрунтованих рішень в умовах дефіциту фінансових, кадрових і матеріально- 
технічних ресурсів.

Таким чином, запровадження і використання інформаційних технологій 
прискорить обмін інформацією і комунікації в системі контролю якості медичної 
допомоги, знизить ризики і невизначеність за рахунок достатнього обсягу інформації, 
які, як правило, обумовлюються її дефіцитом при прийнятті управлінських рішень.

Індикатори якості, як інструмент для вимірювання досягнутого рівня якості 
медичної допомоги, розробляються та обчислюються відповідно до Методики 
розробки системи індикаторів якості медичної допомоги, затвердженої наказом МОЗ 
України від 28.09.2012 р. №751, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 
листопада 2012 року за № 2002/22314.

4.2. На результативність медичного закладу найбільше впливає робота медперсоналу, 
у тому числі рівень його освіти, вихованості тощо. Статистика свідчить, що для 
пацієнтів дуже важлива не лише якість лікування, а й ставлення до них у закладі.

Потрібно вибудовувати довірчі відносини між пацієнтами та працівниками мед 
закладу. Систематично проводити навчання медперсоналу, під час якого розглядати 
такі теми, як «Алгоритми роботи медреєстратури», «Алгоритми первинного та 
повторного прийому пацієнтів» — для лікарів, «Якісне обслуговування пацієнтів по 
телефону і зустрічі в закладі», «Алгоритми роботи із запереченнями пацієнтів» та 
«Алгоритми роботи зі скаргами пацієнтів» — для медичного та технічного 
персоналу.

У сучасному світі керівна роль належить пацієнту. Тож медичні установи 
конкурують не лише за кращі технології, лікарів, устаткування тощо, основною їх 
відмінністю має стати сервіс.

Сервіс — це єдина конкурентна перевага, це унікальний досвід обслуговування, 
що має показати клієнту турботу про нього та його важливість. Основне завдання 
сервісу- збудувати довірчі та довгострокові відносини з пацієнтом. Для того, щоб 
медперсонал якісно обслуговував пацієнтів, для кожної категорії фахівців розроблені 
стандарти обслуговування . Такі стандарти насамперед складаються для 
медпрацівників, які постійно контактують з пацієнтами: лікарі, асистенти, медсестри.

Для кожної категорії фахівців прописується свій стандарт вимог до якісного 
обслуговування пацієнтів:
- створення сучасної команди кваліфікованих фахівців, ретельний відбір персоналу, 
який розділяє і сповідує принципи корпоративної культури закладу;



- високий професіоналізм й дотримання робочої етики;
- оперативна оцінка результатів в обстеження та призначення лікування, вирішення 
конкретних ситуативних завдань;
- довірливі відносини з пацієнтом і висока якість послуг, повага до пацієнта;
- систематичне навчання персоналу закладу;
- атестація персоналу з відпрацюванням алгоритмів роботи з пацієнтами медичного 

та немедичного персоналу;
- забезпечити палати для перебування пацієнтів, які оснащенні додатковими 
побутовими приладами для підвищення комфорту перебування;
- підвищення конкуренто-спроможності закладу за рахунок підвищення якості 
надання медичних послуг.

На даний час закладі для комфортного перебування пацієнта наявні умови: 
-проживання пацієнтів в палатах із усіма зручностями;
-покращення і урізноманітнення харчування пацієнтів;
-доступність покриття Wi-Fi для всіх пацієнтів;
-оптимізація процесу реєстрації пацієнтів;
-покращення навігації в закладі (облаштування інформаційними вказівниками);
- безкоштовне надання інвалідних візків пацієнтам на період лікування;
- введено в штат молодша медична сестра по супроводженню та перевезенню хворих 
до лікувально- діагностичного відділеня;
- бібліотека;
- вуличні тренажери та ігові майданчики;
- дитячий лікувально-оздоровчий басейн;
- побутова кімната для батьків з побутовими приладами ;
- гуртожиток для пацієнтів із усіма зручностями.

4.3 Впровадження заходів з інфекційного контролю.
Внутрішньо -  лікарняні інфекційні хвороби,пов’язані з наданням медичної 

допомоги залишаються до цього часу одними з основних причин інвалідності та 
смертності населення в усьому світі. Інфекційний контроль відіграє вирішальну роль 
для підвищення безпеки пацієнтів та профілактики інфекцій,пов’язаних з наданням 
медичної допомоги.

В закладі створена Комісія з інфекційного контролю та розроблена програма 
заходів.

Заходи з інфекційного контролю дають змогу зробити медичне 
обслуговування безпечним і доступним і допоможе запобігти витратам на лікування,а 
головне -  зберегти життя пацієнтам.

Програма розроблена з метою зниження рівня інфекційних 
захворювань,пов’язаних з наданням медичної допомоги за рахунок вдосконалення 
комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів,а також впровадження 
ефективної системи епідеміологічного нагляду за внутрішньо -  лікарняними 
інфекціями,покращення забезпеченості закладу сучасними засобами дезінфекції.

Прийняття Програми має на меті забезпечення безпечності медичних 
послуг,що надаються пацієнтам шляхом дотримання санітарно -  епідеміологічних 
вимог у приміщеннях структурних підрозділів закладу:

забезпечення гарантії безпеки інструментарію при обслуговування пацієнтів;



забезпечення створення ефективної системи моніторингу поширення 
внутрішньо -  лікарняних інфекційних захворювань;

підвищення рівня підготовки фахівців з питань здійснення інфекційного 
контролю;

зміцнення матеріально -  технічної бази структурних підрозділів закладу; 
дотримання протиепідемічного режиму шляхом забезпечення сучасним 

обладнанням та засобами дезінфекції;
визначення пріоритетних напрямків фінансування та першочергового 

забезпечення необхідним обладнанням засобами та реактиви вами.
Виконання Програми спрямована на: 

впровадження ефективних протиепідемічних заходів в умовах розвитку 
внутрішньо -  лікарняних та інших небезпечних інфекцій;

впровадження методів та режимів дезінфекції в практику роботи закладу;
забезпечення закладу засобами дезінфекції;
підвищення рівня захисту медичного персоналу та пацієнтів

В.о.директора : Н.Г.Фармагей



Д одаток 1 
д о  Порядку

П О ГО Д Ж ЕНО:

(посада керівника органу управління підприємством)

ЗАТВЕРДЖЕНО :

(посада уповноваженої особи)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

Рік 2020 Коди

Назва підприємства КНП Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з 
органічнії ураженням ЦНС. Порушенням психіки і опорно-рухового апарату Вінницької 
обласної Ради

за ЄДРПОУ 5484505

Організаційно-правова форма за КОПФГ 150

Територія за КОАТУУ 522210100

Орган державного управління Вінницька обласна Рада за СПОДУ

Галузь охорона здоров"я за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД 86,1

Одиниця виміру тис. грн.

Форма власності комунальна

Середньооблікова кількість штатних працівників 100 Стандарти звітності П(с)БОУ

Місцезнаходження Стандарти звітності МСФЗ

Телефон 435821385

Прізвище та ініціали керівника Фармагей Н.Г.

Ф ІН А Н С О В И Й  П Л А Н  ПІД П РИ Є М СТВ А  НА 2020

Найменування показника Код рядка
Ф акт минулого 

року

Фінансовий план 
поточного року 

(затверджений зі 
змінами)

Прогноз на 
поточний рік 
(касові 2019р)

Плановий рік 
(усього)

У тому числі за кварталами планового року

І II III ІУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

І. Ф орм ування фінансових результатів

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч. 1010 2924,7 588,1 773,3 790,7 772,6
дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення"

1011 2225,8 0 702,5 770,7 752,6

дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю 1012 698,9 588,1 70,8 20 20

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки 1020 0 0 0 0 0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: 1030 5682,4 3243,9 949,7 505,2 983,6

надання спеціалізованої стаціонарної допомоги населенню 1031 5682,4 3243,9 949,7 505,2 983,6
Інші доходи, у т.ч.: 1040 0,6 0,3 0,3 0 0

дохід від додаткової (господарської) діяльності 1041 0,6 0,3 0,3 0 0
дохід від операційної оренди активів 1042 0
дохід від реалізації майна 1043 0 0 0 0 0
дохід від одержаних відсотків 1044
дохід від одержаних штрафів, пені тощо 1045 0
дохід від виявлення нестачі 1046 0
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків 1047 0 0 0 0 0



Найменування показника Код рядка
Факт минулого 

року 2018р.

Фінансовий план 
поточного року 

(затверджений зі 
змінами)

Прогноз на 
поточний рік

Плановий рік 
(усього)

І И III 1У
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поточні видатки
Заробітна плата 1050 4635,7 1943,7 1168,7 770,7 752,6
Нарахування на оплату праці 1060 798,4 420,6 325,5 17 35,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1070 398,8 351,2 47,6 0 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1080 21,9 21,9 0 0 0
Продукти харчування 1090 188,2 188,2 0 0 0
Оплата послуг (крім комунальних) 1100 197,8 160,4 37,4 0 0
Видатки на відрядження 1110 0 0 0 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 1120 2220,7 624,1 126,1 505,2 965,3

Оплата теплопостачання 1121 1486,9 560,9 90,3 269,3 566,4
Оплата водопостачання та водовідведення 1122 0 0 0
Оплата електроенергії 1123 626,3 61 34,5 232,4 298,4
Оплата природного газу 1124 0 0 0 0 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1125 107,5 2,2 1,3 3,5 100,5
Оплата енергосервісу 1126 0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 1130 0

Соціальне забезпечення 1140 0
Виплата пенсій і допомоги 1141 0 6 0 0 0
Інші виплати населенню 1142 3,7 0 3,7 0 0
Інші поточні видатки 1150 11,6 3 2,6 3 3

Капітальні видатки 130,9 119,2 11,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1160 130,9 119,2 11,7 0 0
Капітальне будівництво 1170 0 0
Капітальний ремонт інших обєктів 1180 0 0 0 0 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 1190 0 0 0 0 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 1200 0 0 0 0 0 0
У сього доходів 1210 0 0 0 8607,7 3832,3 1723,3 1295,9 1756,2
Усього видатків 1220 0 0 0 8607,7 3832,3 1723,3 1295,9 1756,2
Ф інансовий результат 1230 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Розрахунки з бюджетом
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) 2010 1439,3 1604,1 1604,1 1875,3 451,3 345,7 493,1 585,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2020 1072,7 1206,8 1206,8 1352,9 341,7 185,3 377,7 448,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави 2030 0 0 0 0 0 0 0 0
Податкова заборгованість 2040 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Рух грош ових кош тів
Залишок коштів на початок періоду ЗОЮ 196,3 129,1 129,1 171,4 171,4 114,3 59,4 0
в тому числі резерв ЗОН 0
Залишок коштів на кінець періоду 3020 196,3 129,1 129,1 0 114,3 59,4 0 0
в тому числі резерв 3021 0

IV. Інвестиційна д іяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 4010 0

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 4011 0 0
К апітальні інвестиції, у т.ч.: 4020 1248,8 1165,1 1896,9 43,6 0 43,6 0 0

капітальне будівництво 4021 0 0
придбання (виготовлення) основних засобів 4022 418,1 356,5 404,9 11,7 0 11,7 0 0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4023 205,9 0 462 0 0 0 0
придбання (створення) нематеріальних активів 4024 0 0 0 31,9 0 31,9 0 0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних 
засобів 4025 337 137,6 137,6 0 0 0

капітальний ремонт 4026 287,8 671 892,4 0 0 0 0 0
Вартість основних засобів 4030 7361,2 7361,2 9934,2 9934,2 10138,2 10090,8 10090,8 10090,8



Найменування показника Код рядка
Ф акт минулого 

року

Фінансовий план 
поточного року 

(затверджений зі 
змінами)

Прогноз на 
поточний рік

Плановий рік 
(усього)

У тому числі за кварталами планового року

І II III ІУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V. Ф інансова д іяльн ість
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 5010 0 0 0 0 0 0 0 0

кредити 5011
позики 5012
депозити 5013

Інші надходження 5020 0 0 0 2,4 0,6 0,6 0,6 0,6
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 5030 0 0 0 13420,6 4162,6 1730 3104,1 4423,9

кредити 5031 0
позики 5032
депозити 5033

Інші витрати 5040 0 0 0

VI. Косфіцієнтннй аналіз

Валова рентабельність 6010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації 6020 0 0 0 0,37 0,37 0,37 0 0

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 6030 0 0 0

Коефіцієнт зносу основних засобів 6040 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 0

VII. Звіт  про фінансовий стан

Необоротні активи 7010 0 0 0 7810,3 7810,3 7810,3 7810,3 7810,3

Оборотні активи 7020 0 0 0 229,2 229,2 229,2 229,2 229,2

Усього активи 7030 0 0 0 8039,5 8039,5 8039,5 8039,5 8039,5

Дебіторська заборгованість 7040 0 0 0 0 0 0 0 0

Кредиторська заборгованість 7050 0 0 0 0 0 0 0 0

V III. Д ані про персонал та  о п лата  праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, 
що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:

8010 0 0 0 128,5 112,15 103,65 102,65 104,15

Керівник 8011 0 0 0 2 1 2 2 2

Адміністративно-управлінський персонал 8012 0 0 0 2 3 2 2 2

Лікарі 8013 0 0 0 8 5,5 4 4 5,5

Середній медичний персонал 8014 0 0 0 35,5 34,5 33 33 33

Молодший медичний персонал 8015 0 0 0 36,25 28,5 27 27 27

Спеціалісти 8016 0 0 0 6 6 6 5 5

Педагоги 8017 0 0 0 7 7 7 7 7

Інший персонал 8018 0 0 0 31,75 26,65 22,65 22,65 22,65

Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами 8019 0 0 0 0



/ 0 ?


