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1. Описова частина
1.1. Аналіз поточної ситуації КП ВОНД «Соціотерапія» за 2017-2019рр.

Алкоголь та наркотики спричиняють низку проблем суспільного життя. 
Особлива стурбованість обумовлена високим рівнем негативних наслідків, в 
результаті вживання психоактивних речовин.

Алкоголь та наркотики:
- викликають велику кількість захворювань та призводять до збільшення 

смертності (особливо за рахунок передчасних смертей);
- обумовлюють вагому частку дорожніх пригод, нещасних випадків у 

побуті на та виробництві;
- пов’язані з багатьма проблемами охорони суспільного порядку, 

включаючи злочини, насильства та самогубства;
- є важливою причиною розпаду сімей, насильства, жорстокого 

ставлення до дітей.
Державна політики щодо алкоголю та наркотиків повинна реалізуватися 

через державні та місцеві програми протиалкогольних та 
протинаркотичних дій.

Медична допомога особам з алкогольними та наркотичними 
проблемами в нашій області, надається на всіх рівнях надання медичної 
допомоги:
- на первинному рівні -  сімейним лікарем здійснюється попередня 

діагностика, направлення на консультації до спеціаліста, надання 
невідкладної допомоги в межах компетенції, забезпечення 
профілактичних заходів;

- на вторинному рівні - в наркологічних кабінетах районних лікарень 
проводиться консультативна допомога, амбулаторне лікування, 
профілактична робота;

- на третинному рівні - консультативна допомога, амбулаторне 
лікування, стаціонарне лікування, профілактична робота серед всіх 
верств населення.

Наркологічна ситуація в області має певну тенденцію до стабілізації, 
а в деяких випадках і до незначного збільшення захворюваності.
Станом на 01.01.2018р. перебувало на диспансерному обліку по Вінницькій 
області 23345 хворих з наркологічними проблемами: з них 21697 -  з приводу 
розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю (136,0 на 10 тис. 
населення); 1370 - з приводу розладів психіки та поведінки внаслідок 
вживання психоактивних речовин (8,6 на 10 тис. населення).
Станом на 01.01.2019р. перебувало на диспансерному обліку по Вінницькій 
області 23391 хворих з наркологічними проблемами: з них 21675 -  з приводу 
розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю (138,2 на 10 тис. 
населення); 1445 - з приводу розладів психіки та поведінки внаслідок 
вживання психоактивних речовин (9,2 на 10 тис. населення).
Станом на 01.01.2020р. перебувало на диспансерному обліку по Вінницькій 
області 23678 хворих з наркологічними проблемами: з них 21908 -  з приводу 
розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю (152,4 на 10 тис.



населення); 1502 -3 приводу розладів психіки та поведінки внаслідок 
вживання психоактивних речовин (9,6 на 10 тис. населення).

Стаціонарне лікування наркологічних хворих надається в 
комунальному підприємстві «Вінницький обласний наркологічний диспансер 
«Соціотерапія» (120 ліжок). За період з 2017р. по 2020р. було проведено 
оптимізацію ліжкового фонду, станом на 01.01.2020р. підприємство 
розраховано на 80 стаціонарних ліжок. Всього за 2017 рік проліковано -  1875 
хворих; за 2018р, - 1915 хворих, за 2019р. -  1809 хворий. За І півріччя 2020р. 
проліковано -  683 хворих.

Загальна кількість відвідувань по обласному наркологічному 
диспансеру становить за 2017р. становить 47418 відвідувань; за 2018р. - 
34812 відвідувань, за 2019р. -  31598 відвідувань. Зменьшення кількості 
відвідувань пояснюється зняттям диспансерного спостереження на 
законодавчому рівні, отримання пацієнтами замісної підтримувальної терапії 
препарату за рецептами.

Структура пролікованих хворих в стаціонарі
№
п\г

Назва 2017 2018 2019

1 Загальна кількість пролікованих хворих 1875 1915 1809
2 Кількість хворих з розладами психіки та поведінки 

внаслідок вживання алкоголю
1593 1607 1482

3 Кількість хворих з розладами психіки та поведінки 
внаслідок вживання наркотичних засобів

207 231 254

4 Кількість хворих пролікованих в ШТ (алкогольні 
делірії)

75 77 73

5 Померлі 7 11 8
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Структура пролікованих стаціонарних хворих за місцем проживання
№
п\г

Назва 2017 2018 2019

1 Загальна кількість пролікованих хворих 1875 1915 1809
2 Кількість хворих, проживаючих у містах 331 436 310
3 Кількість хворих, проживаючих у м. Вінниця 741 715 723
4 Кількість хворих, проживаючих у селах 

Вінницької області
803 764 776

5 Померлі 7 11 8
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■ Загальна кількість пролікованих 
хворих

■ Кількість хворих, проживаючих 
у містах

□  Кількість хворих, проживаючих 
у №. ВІННИЦЯ

□  Кількість хворих, проживаючих 
у селах Вінницької області

■ Померлі

Структура пролікованих стаціонарних хворих по статі

№
п\г

Назва 2017 2018 2019

1 Загальна кількість пролікованих хворих 1875 1915 1809
2 Чоловіча стать 1670 1757 1668
3 Жіноча стать 205 158 141
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■ Загальна кількість 
пролікованих хворих

■ Чоловіча стать 

□  Жіноча стать

2017 2018 2019

Структура пролікованих стаціонарних хворих за віком

№
п\г

Назва 2017 2018 2019

Загальна кількість пролікованих хворих 1875 1915 1809
ж. ч. ж. ч. ж. ч.

0-17 0 0 0 0 0 0
18-20 2 13 2 16 3 20
21-30 24 322 32 273 27 278
31-40 72 535 60 543 49 597
41-50 65 474 29 446 34 488
51-60 19 298 19 359 15 295
Ст. 60 20 101 16 91 11 109



В 2006р. в якості пілотного проекту на базі диспансеру почала 
впроваджуватися програма замісної підтримуючої терапії для споживачів 
ін’єкційних наркотиків. Згідно Наказу МОЗ України з 2008р. програми ЗПТ 
впроваджені в Іллінецькому Козятинському, Немирівському, Барському, 
Хмільникському, Томашпільському, Бершадському, Гайсинському, Могилів- 
Подільському, Погребищенському, Тульчинському, Жмеринському, 
Калинівському, Томашпільському районах та м. Ладижин. У 2020р. 
планується відкриття сайту замісної підтримувальної терапії у 
Калинівському та Тростянецькому районах. На сьогодні Вінницька область 
являється одною з кращих за показниками проведення ЗПТ та впливу на 
епідеміологічну ситуацію щодо смертності від СНІДу. Кількість осіб, які 
отримають замісну підтримуючу терапію у м. Вінниці та Вінницькій області 
на 01.01.2019р. становить - 432 пацієнтів, з них 129 пацієнтів - ВІЛ- 
інфікованих. Лікарі, які працюють в програмі ЗПТ на базі Вінницького 
обласного наркологічного диспансеру здійснюють наставницькі візити для 
надання консультативної допомоги щодо провадження ЗПТ в інші регіони 
України, а також разом з соціальними працівниками проекту проводять 
тренінги для районних медичних та соціальних працівників програм ЗПТ 
Вінницької області.

Забезпечується безперервність замісної терапії під час стаціонарного 
лікування пацієнтів з приводу супутньої патології в лікувальних закладах 
міста та області, а також під час тимчасового утримання пацієнтів в ІТУ. 
Враховуючи позитивний ефект в ресоціалізації хворих, які знаходяться в 
програмі ЗПТ, доцільне впровадження даної програми у всіх районах області.

Наказом Департаменту охорони здоров’я та курортів, в 
наркологічному відділенні №1 КЗ ВОНД «Соціотерапія», виділені 8 ліжок 
для надання медичної допомоги громадянам м. Вінниці, які перебувають в 
стані алкогольного сп’яніння середнього та тяжкого ступенів:

№
п\г

Назва 2017 2018 2019

1 Загальна кількість клієнтів, доставлених на 
витвереження

428 710 909

2 Кількість клієнтів, яким надавалась допомога при 
витвереженні

94 347 306

3 Кількість клієнтів, які відмовились від 
витвереження

334 363 603
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Структура пролікованих хворих

№
п\г

Назва 2017 2018 2019

1 Загальна кількість пролікованих хворих 1875 1915 1809
2 Працюючі 56 38 32
3 Непрацюючі 1819 1877 1777

□  Загальна кількість 
пролікованих хворих

О  Працюючі

□  Непрацюючі

2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9



В  Загальна кількість клієнтів, 
доставлених на витвереження

■ Кількість клієнтів, яким 
надавалась допомога при 
витвереженні

□  Кількість клієнтів, які 
відмовились від витвереження

2017 2018 2019

У всіх районах області проводиться медичний огляд на стан сп’яніння 
(алкогольного та наркотичного) водіїв автотранспорту та осіб, направлених 
іншими установами.

Аналіз роботи
кабінету медичних оглядів на стан сп’яніння (алкогольного, наркотичного)

№
п\п

Назва 2017 2018 2019

1 Загальна кількість медичних оглядів 3418 2972 3012
2 Кількість медичних оглядів за направленням 

патрульної служби
3063 2606 2249

3 Кількість медичних оглядів за направленням інших 
служб (ГІПС, ВБНОН, підприємства, ін.)

355 366 763

4 Кількість медичних оглядів за направленням 
військових частин

54 89 174



В Загальна кількість медичних 
оглядів

З  Кількість медичних оглядів за 
направленням ДАЇ

□  Кількість медичних оглядів за 
направленням інших служб 
(ППС, ВБНОН, підприємства, ін.)

□  Кількість медичних оглядів за 
направленням військових 
частин

2017 2018 2019

Моніторинг
проведених лабораторних досліджень для визначення психоактивних 

речовин в біологічних середовищах

№
п\г

Назва 2017 2018 2019

1 Загальна кількість медичних оглядів на стан 
сп'яніння

3418 2972 3012

2 Загальна кількість лабораторних досліджень 632 736 1108
3 Визначення етанолу в біологічних середовищах 256 237 369
4 Визначення наркотичних речовин в біологічних 

середовищах
376 499 739



□  Загальна кількість медичних 
оглядів на стан сп'яніння

■ Загальна кількість лабораторних 
досліджень

□  Визначення етанолу в 
біологічних середовищах

□  Визначення наркотичних 
речовин в біологічних 
середовищах

Фахівці наркологічного диспансеру в межах своєї компетенції проводять 
постійно санітарно-просвітницьку роботу. Ця робота направлена на 
профілактику зловживань психоактивними речовинами, попередження 
виникнення хвороб, ранню діагностику та своєчасне надання медичної 
допомоги на всіх рівнях. Лікарі-наркологи, лікарі медичні психологи 
приймають участь в проведенні громадських заходів, направлених на 
формування здорового способу життя, в проведенні круглих столів за участю 
зацікавлених установ та організацій.

В КП ВОНД «Соціотерапія» функціонує кабінет, в якому на 
госпрозрахунковій основі проводяться профілактичні наркологічні огляди 
певним категоріям населення. Проведено в 2017р. - 12143, 2018р. - 11972, 
2019р. -  11654 огляди.

Є тенденція скорочення кількості пацієнтів, яка обумовлена: відтоком 
пацієнтів до обласного центру м. Вінниці через економічний спад в регіоні та 
збільшення неплатоспроможного населення та зменшенням населення в 
області зокрема. Також, населення не готове до становлення ринкових 
відносин з підприємством, а саме до впровадження платної медицини. Це 
ставить під загрозу подальший розвиток надання платних медичних послуг. 
Погана якість доріг заважає пацієнтам швидко та зручно діставатись до 
закладу та ускладнює співпрацю з лікарями первинної та вторинної ланки, 
наприклад, у критичних випадках, коли необхідно терміново доставити 
пацієнта чи лікаря з однієї лікарні в іншу.



2. Програма організаційно-управлінських змін
2.1. Актуальна інформація про адміністрацію 303 
Адміністративна частина закладу представлена: головним лікарем 
підприємства, заступником головного лікаря з медичних питань, 
бухгалтерсько-економічною службою та інформаційно-аналітичним відділом 
медичної статистики.
Коротке резюме на керівників 
Слободянюк Павло Михайлович
Працює

Громадянство 
Число, місяць і рік 
народження 
Місце народження 
Освіта

головним лікарем КП ВОНД «Соціотерапія» з
01.06.1987р.
громадянин України

09.06.1959 року
м. Могилів-Подільській Вінницької області 
повна вища, Вінницький медичний інститут у 
1982р., лікувальна справа; Одеський регіональний 
інститут державного управління Українська 
Академія державного управління при Президенті 
України, магістр державного управління

Науковий ступінь, вчене
звання кандидат медичних наук, заслужений лікар України
Нагороди, почесні
звання Відзначений орденом Святого Станіслава IV ступеня з
врученням Офіцерського Хреста. За успіхи у професійній діяльності на посаді керівника 
нагороджений орденом «Зірка економіки України», орденом «Статус-нагорода» 
«Професіонал галузі» та Національним сертифікатом «Державний керівник року». У 
2009р. нагороджений відзнакою Національного бізнес-рейтингу Орденом «Статус 
нагорода «Професіонал галузі». Наркологічний диспансер визнаний кращим медичним 
комунальним підприємством України у 2009 році. Нагороджений Орденом «Зірка 
економіки України». У 2010р. диспансер став лауреатом загальнонаціонального проекту 
«Флагмани сучасної медицини» за вагомий внесок у розвиток іміджу охорони здоров’я 
України.
Загальний стаж роботи з 23.08.1976 року

Щербак Наталія Володимирівна
Працює

Громадянство 
Число, місяць і рік 
народження 
Місце народження

Освіта

заступником головного лікаря КП ВОНД 
«Соціотерапія» з 02.11.1998р. 

громадянка України

30.07.1961 року
с. Журавка, Варвинського району, Чернігівської 
області
повна вища, Вінницький медичний інститут у 
1984р., лікувальна справа; Одеський регіональний 
інститут державного управління Українська 
Академія державного управління при Президенті



України у 2004р., магістр державного управління 
Загальний стаж роботи з 01.09.1978 року

2.2. Ефективна структура управління КП ВОНД «Соціотерапія»

При забезпеченні ефективної структури управління необхідно 
враховувати зв’язки безпосередньої взаємодії, що забезпечують формування 
нових системних властивостей.
‘ Ефективна організаційна структура повинна відповідати таким 
принципам:

• Економічність (витрати на утримання організаційної структури мають 
бути мінімальними;

• Оптимальність (забезпечення раціонального зв’язку між рівнями та 
ланками управління);

• Оперативність (зв’язки в організації не мають бути бар’єром при 
передачі інформації;

• Надійність (інформація, яка проходить через певні рівні та ланки 
управління, має бути чіткою, правильною та достовірною).

Це дасть переваги в швидкому виконанні дій щодо розпорядження та 
вказівок, які будуть видавати вищестоящими керівниками ніжчестоящим, 
раціональному поєднанню лінійних і функціональних взаємозв’язків, 
відповідальності персоналу. Єдність та чіткість розпорядництва підвищить 
оперативність прийняття рішень, а також відповідальність кожного керівника 
за результати діяльності.

2.3. Колективний Договір на 2019-2022рр. підписаний між адміністрацією та 
первинною профспілковою організацією (схвалено загальними зборами 
трудового колективу КП ВОНД «Соціотерапія» 15.05.2019р.

2.4. Розроблення та впровадження заходів зі зменшення тривалості 
середнього строку госпіталізації.

Результати проведеного аналізу впливу різних методів фінансування 
стаціонарів на ефективність використання ресурсів, якість та адекватність 
лікувально-діагностичного процесу, доводять що фінансування стаціонарів за 
кошторисом витрат або за закінчений випадок лікування, суттєво впливає на 
інтенсивність використання ліжкового фонду, про що свідчить зменшення 
середньої тривалості лікування хворих.

Необхідно проводити моніторинг ранньої виявляємості та 
захворюваності на всіх рівнях надання медичної допомоги. Після виписки із 
стаціонару, проводити на вторинному і первинному рівнях надання медичної 
допомоги впровадження профілактичних та реабілітаційних програм, а також 
продовження підтримуючого лікування в амбулаторних умовах.

Проведення внутрішнього аудиту якості лікування дозволить провести 
стратегічне планування госпіталізації в стаціонари.



2.5. Розроблення та впровадження заходів із збільшення частки амбулаторної 
медичної допомоги.

Кількість фактичних відвідувань лікаря-нарколога за останні роки 
зменшується в зв’язку з відміною наказу про диспансерний нагляд, правовим 
колізіями та відсутністю нормативної бази щодо наркологічних хворих. 
Враховуючи специфіку наркологічних захворювань, які мають певну 
стигматизацію , надання амбулаторної допомоги проводиться відповідно до 
вимог НСЗУ:

• Діагностична консультація та обстеження лікарем-наркологом;
• Консультація лікаря-психолога;
• Консультації лікаря-терапевта, лікаря-невропатолога;
• Динамічне спостереження за пацієнтами,які виписані із стаціонару;
• Призначення підтримувальної терапії;
• Послуги пацієнтам програми замісної підтримувальної терапії

споживачам ін’єкційних наркотиків;
• Проведення психологічних інтервенцій з хворими та членами їх сімей.

2.6. Розрахунок та обґрунтування потреби у кадрах у розрізі спеціальностей.
Для створення стратегії розвитку важливо оцінити кадровий потенціал 

підприємства, тому що кадри є найціннішим ресурсом для кожного 
медичного закладу, бо саме вони забезпечують належний рівень сервісу 
медичних послуг для пацієнтів. Штатним розписом підприємства 
затверджено: 40,00 штатних посад лікарів, 49,0 штатних посад середнього 
медичного персоналу,42,5 штатних посад молодшого медичного персоналу, 
13,5 штатних посад спеціалістів та 17,25 штатних посад іншого персоналу. 
Фактична укомплектованість лікарських штатних посад фізичними особами 
становила 98%. Укомплектованість середнім медичним персоналом 
персоналом 93,5%; загальна укомплектованість персоналом склала по 
підприємству 96,8%.

На даний час підприємство забезпечено кваліфікованими медичними 
персоналом, який постійно підвищує свій професійний рівень. Для 
покращення рівня надання наркологічної допомоги та розширення переліку 
надання медичних послуг, підприємству необхідно доукомплектувати штати 
посадою лікаря-анестезіолога та двома посадами сестер медичних.



Додаток№ 1

III. Програма фінансово-економічної діяльності
3.1. Оцінка фінансового стану підприємства за 2018-2020р.р.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
тис.грн.

№
з/п

Показник 2018р 2019 Відхилення 2019 від2018 Очікувані 
дані 2020р.

Відхилення2020 від 2019
абсолютне відносне(%) абсолютне відносне(%)

1. Активи підприємства 4297,0 4861,9 564,9 13,1 5313,9 432,0 8,9
2. Необоротні активи 3687,0 4259,1 572,1 15,5 4701,0 441,9 10,4

питома вага у загальному обсязі 
активів,%

85,8 87,6 88,5

3. Оборотні активи 610,0 602,8 -7,2 -1,2 612,9 10,1 1,7
питома вага у загальному обсязі 
активів,%

14,2 12,4 11,5

3.1. Матеріальні оборотні активи 510,0 425,6 -84,4 -16,5 480,0 54,4 12,8
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

83,6 70,6 78,3

3.2. Дебіторська заборгованість 10,0 44,3 34,3 343,0 -44,3 -100
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

1,6 7,3

3.3. Грошові кошти та їх еквіваленти 90,0 132,9 42,9 47,7 132,9
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

14,8 22,1 21,7

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

Загальний обсяг активів зріс на 13,1%, у зв’язку із отриманням необоротних активів та отриманням оборотних активів. 
Необоротні активи зросли за рахунок закупівлі основних засобів на суму_572Д__тис.грн.,15,5%, в т.ч. нематеріальних 
активів (розшифрувати) - тис.грн., незавершених кап.інвестицій (розшифрувати) - тис.грн., тощо.
Оборотні активи зменшились за рахунок використання матеріальних ОА (медикаментів, ПММ, продуктів харчування, 
господарчих товарів) 84,4 тис.грн., 16,5%, дебеторської заборгованості -  34,3 тис.грн., 343%, грошових коштів та їх 
еквівалентів - _42,9 тис.грн., 47,7 %, тощо_-_____ .



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

17916,0 21494,5 3578,5 20,0 19975,8 -1518,7 -7,1

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

17022,3 19870,0 2847,7 16,7 5841,0 -14029,0 -70,6

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

1.2. Надходження на виконання 
державних цільових програм

12596,8 +12596,8

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %
в тому числі

1.2.1. Матеріальні цінності та грошові 
кошти за рішеннями центральних 
органів виконавчої влади України

1.2.2. Реалізація інвестиційних проектів 
(ДФРР)

1.3. Надходження від платних послуг 772,0 1426,1 654,1 84,7 1478,0 51,9 3,6
питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

1.4. Надходження від спонсорів, 
меценатів та благодійників, в т.ч. 
натура
питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

1.5. Інші надходження 121,7 198,4 76,7 63,0 60,0 -138,4 -69,8
питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 зріс на 3578,5 тис.грн., 20 %. в тому числі за рахунок : 
надходжень з обласного бюджету -  на 2847,7 тис.грн.. 16,7 %;
надходжень на виконання державних цільових програм - тис.грн.,___%, з них за заходами ( лікування онкохворих, хворих на муковісцидоз.........
(зазначити по кожному заходу, що виконується підприємством) - _____ тис.грн., %; зростання (зменшення) обсягів на реалізацію інвестиційних проектів
(зазначити зрушення по кожному об’єкту);

надходжень від платних послуг (розшифровку додати до п. 3.5.) - 654,1 тис.грн., 84,7 %, за рахунок впровадження нової послуги (впровадження послуг 
вперше, збільшення обсягу послуг, збільшення тарифу- зазначити причину);
надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників - ___тис.грн.,___%, в т.ч. за рахунок виконання цільових проектів - н а___тис.грн.,__%, отримання
благодійних внесків від фізичних осіб -  на тис.грн.,___%.; ,



зростання (зменшення) інших надходжень -  на_____ тис.грн.,___%., в тому числі за рахунок___________________________
Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються наступним чином :

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2020 зменшився на 1518,7 тис.грн., 7,1 %, в тому числі за рахунок :
надходжень за програмою медичних гарантій в порівнянні з коштами з обласного бюджету -  на 1432,2 тис.грн., 10,2 %;

надходжень на виконання державних цільових програм - тис.грн.,___%, з них за заходами ( лікування онкохворих, хворих на муковісцидоз.........
(зазначити по кожному заходу, що виконується підприємством) - ____ тис.грн., %; зростання (зменшення) обсягів на реалізацію інвестиційних проектів
(зазначити зрушення по кожному об’єкту);
надходжень від платних послуг зріс на (розшифровку у п. 3.5.) - 51,9 тис.грн.. 3,6 %. за рахунок впровадження нової послуги (впровадження послуг 
вперше, збільшення обсягу послуг, збільшення тарифу- зазначити причину);
надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників - ___тис.грн.,___%, в т.ч. за рахунок виконання цільових проектів - н а ___тис.грн.,__%, отримання
благодійних внесків від фізичних осіб -  на тис.грн.,___%.;
зменшення інших надходжень -  на 138,4 тис.грн., 69,8 %., в тому числі за рахунок зменшення благодійних надходжень.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА (ЗАКЛАДУ)
тис.грн.

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

всього питома 
вага у 
загально 
му обсязі 
витрат, %

всього питома 
вага у 
загально 
му обсязі 
витрат,%

відхилення 
2019 до 
2018,%

всього питома
вага у
загальн
ому
обсязі
витрат,
%

Відхиле
ння
2020 до 
2019, %

1. Поточні видатки 17718,5 99,4 20908,8 97,4 18,0 19423,3 97,2 -7,1
1.1. Видатки на оплату праці з нарахуваннями 

на оплату праці
13280,1 74,5 15298,8 71,3 15,2 14423,1 72,2 -5,7

1.2. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1063,7 6,0 1193,0 5,5 12,1 1414,8 7,1 18,6
1.3. Продукти харчування 570,7 3,2 555,3 2,6 -2,7 554,4 2,8 -0,2
1.4. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1199,7 6,7 1386,3 6,4 15,6 1795,1 9,0 29,5
1.5. Соціальне забезпечення 521,1 2,9 530,2 2,5 1,7 315,0 1,5 -40,6 Видатки на 

пільгову 
пенсію за 
списком 2 не 
враховані в 
повному обсязі 
за рахунок 
коштів НСЗУ

1.6. Інші поточні витрати (послуги, матеріали, 
відрядження, навчання, інші поточні 
видатки)

1083,2 6,1 1945,2 9Д 79,6 920,9 4,6 -52,7

2 Капітальні видатки 109,7 0,61 548,0 2,6 399,5 552,5 2,8 0,8



2.1. Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

109,7 0,61 548,0 2,6 399,5 552,5 2,8 0,8

2.2. Капітальний ремонт
2.3. Реконструкція та реставрація

Разом 17828,2 100 21456,8 100 20,3 19975,8 100 -6,9

Загальний обсяг поточних видатків у 2019 зріс на 3190,3 тис.грн.. на 18 % в порівнянні з 2018 роком. Питома вага поточних видатків в загальному обсязі 
97.4%

Видатки на оплату праці з нарахуваннями збільшилися на -  2018,7 тис.грн.. 15,2% за рахунок підвищення окладів та розміру мінімальної заробітної плати, 
стимулюючих виплат;
Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали збільшилися на -129.3 тис.грн.. 12.1 %;
Видатки на продукти харчування зменшилися на -  15,4 тис.грн.. 2.7 %. за рахунок зменшення кількості пролікованих хворих;
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшилися на - 186.6 тис.грн., 15.6 %, за рахунок підвищення тарифів на енергоносії;
Видатки на соціальне забезпечення (пільгові пенсії) збільшилися на 9.1 тис.грн., 1.7 %., за рахунок збільшення кількості пільговиків та збільшення розміру 
пенсій;
Видатки на інші поточні витрати збільшилися на -  862.0 тис.грн., 79,6%. в тому числі за рахунок проведення поточних ремонтів приміщень диспансеру; 
Капітальні видатки збільшилися на -  438,3 тис.грн., в 4 рази в порівнянні з 2018 роком, за рахунок придбання медичного обладнання, персональних 
комп'ютерів в комплекті для роботи в медично-інформаційній системі згідно вимог НСЗУ, в т.ч. за рахунок коштів спеціального фонду в сумі 379,5 тис.грн. 

Загальний обсяг поточних видатків у 2020 зменшився на 3190,3 тис.грн., на 7,1 % в порівнянні з 2019 роком. Питома вага поточних видатків в загальному 
обсязі 97,2%

Видатки на оплату праці з нарахуваннями зменшилися на -  875,7 тис.грн.. 5.7 %, в т.ч. за рахунок скорочення посад, зменшення доплат, що носять 
необов'язковий характер;
Видатки на медикаменти та перев‘язувальні матеріали збільшилися на -221,8 тис.грн.. 18,6 %;
Видатки на продукти харчування зменшилися на -  0,9 тис.грн.. 0,2 %, в зв'язку з обмеженим бюджетом;
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшилися на - 408,8 тис.грн., 29,5 %. за рахунок підвищення тарифів на енергоносії;
Видатки на соціальне забезпечення (пільгові пенсії) зменшилися на 215,2 тис.грн.. 40,6 %., тому що видатки на пільгову пенсію за списком 2 не враховані в 
повному обсязі за рахунок коштів НСЗУ ;
Видатки на інші поточні витрати зменшилися на - 1024.3 тис.грн., 52,7%, в тому числі за рахунок оптимізації видатків;
Капітальні видатки збільшилися на -  4j5 тис.грн., 0,8%, за рахунок коштів спеціального фонду в сумі 552,5 тис.грн. на придбання медичного обладнання 
згідно табеля оснащення, на придбання санітарного автомобіля.



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

Перелік пакетів медичних 
послуг за програмою  М Г

Сума по
договору,
тис.грн.

причини
зменш ення
фінансування
заП М Г

Шляхи 
вирішення 
проблеми та 
термін 
виконання

і 2 3 4 5
1. Амбулаторна вторинна 

(спеціалізована) та третинна 
(високоспеціалізована)медична 
допомога дорослим та дітям, 
включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну 
допомогу

1212,0

2. Стаціонарна допомога 
дорослим та дітям без 
проведення хірургічних 
операцій

10444,2

3. Стаціонарна паліативна 
медична допомога дорослим та 
дітям

4. Лікування осіб із психічними 
та поведінковими розладами 
внаслідок вживання опіоїдів із 
використанням препаратів 
замісної підтримувальної 
терапії

490,6

5. Діагностика, лікування та 
супровід осіб із ВІЛ

450,0

6.
7.

Разом 12596,8

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 гарантій за договором з НСЗУ;
Підписаний Договір з НСЗУ №1493-Е420-Р000 про медичне обслуговування 
населення за програмою медичних гарантій.

реалізація обласної програми за кошти обласного бюджету;
Обласна Програма «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян на 
2016-2020р.» затверджена Рішенням №45 від 11.02.2016р. Вінницької обласної 
Ради 4 сесії 7 скликання у сумі 6641,37 тис. грн. За період 2016-2020рр. 
профінансована не була.

реалізація грантових проектів; .



реалізація фінансової діяльності.
Пріоритетні напрямки діяльності підприємства, що визначені 
підприємством як конкурентоспроможні в регіоні:

Надання жителям Вінницької області безпечних, безкоштовних і 
спеціалізованих медичних послуг в комфортних умовах. Крім того, 
підприємство в майбутньому бачить себе високопрофесійним, фінансово 
стабільним та незалежним закладом, який надає якісні та унікальні послуги 
своїм пацієнтам.

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

тис.грн.

№

з/
п

Перелік послуг/заходів прогноз д о х о д і в  2020р. 
за джерелами фінансування

прогнози 
і витрати 
2020р.

за
догово 
ром 3 
НСЗУ

за
договора 
ми 3 
підпри
ємствам 
и платні 
послуги

Обласн
ий
бюдже
т

Інші
джерела

Разом
доходів

1. Реалізація програми медичних 
гарантій за договором з НСЗУ

12596,8 12596,8

2. Реалізація обласних цільових 
програм

5841,0 5841,0

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

1478,0 1478,0

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

7. Реалізація грантових проектів (як 
приклад програма «КУСАНОНЕ»)

8. Здійснення фінансової діяльності 
(позики, депозит тощо)

60,0 60,0

Разом 12596,8 1478,0 5841,0 60,0 19975,8
За рахунок обласного бюджету у 2020 році виконуються наступні заходи:
- обласна цільова програма «____-______» на суму - тис.грн.,

забезпечуються лікарськими засобами та медичними виробами хворі із
захворюваннями н а ______-_________ (зазначити контингенти) на суму__-
___тис.грн., виконуються капітальні ремонти (зазначити об’єкти) на суму -

__тис.грн., тощо;



- здійснюється оплата енергоносіїв та комунальних послуг на суму 1752,6 
тис.грн., забезпеченість 100 %.

За рахунок коштів від реалізації окремих послуг на договірних засадах з 
підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами у 2020 році 
виконуються наступні заходи:
- здійснюється закупівля дороговартісного обладнання на суму 552,5 тис.грн., 

в т.ч. (монітор пацієнта - 44,8 тис.грн.; шафа витяжна лабораторна - 31,5 
тис.грн.; стерилізатор ГП-80 -  15,0 тис.грн.; холодильник, Зшт. -  31,2 
тис.грн.; персональний комп‘ютер, 2 шт. -  30,0 тис.грн.; санітарний 
автомобіль -  400,0 тис.грн. );

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 1478,0 98,9
2. Реалізація інвестиційних недержавних 

проектів
3. Залучення грошових коштів та інших 

ресурсів (людських, матеріальних, 
інформаційних тощо) (фандрейзинг)

15,5 1,1

4. Реалізація грантових проектів
Разом 1493,5 100

3.6. Розрахунок та обґрунтування оптимальної необхідної кількості ліжко- 
місць.
Ретроспективний аналіз госпіталізації.
Ліжковий фонд КП ВОНД «Соціотерапія» складався із 150 стаціонарних ліжок. 
У 2009р. було оптимізовано наркологічне відділення №4 (с.Дашківці 
Літинського району, Вінницької області) -  ЗО ліжок. До 2015р. ліжковий фонд 
підприємства був представлений 120 ліжками. У 2015р. Рожнятівська 
наркологічна лікарня була реорганізована в наркологічне відділення №4 КП 
ВОНД «Соціотерапія» на 30 ліжок. На початок 2016р. наркологічне відділення 
№4 було скорочено. У 2019р. було оптимізовано 30 ліжок закладу. На 
сьогоднішній день у підприємства три стаціонарних відділення на 80 ліжок -  це 
оптимальна кількість ліжкового фонду, яка дає можливість ефективного його 
використання.



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

З метою пацієнтоорієнтованого підходу до якості меддопомоги 
підприємство розробило наступні заходи:
- провести технічне обстеження приміщень, будівлі тощо;
- отримати висновок про технічний стан приміщень, будівель;
- замовити та оплатити проектно - кошторисна документація на визначений 
об’єкт;
- виготовити та затвердити проектно-кошторисну документацію на 
 (вказати об’єкт);
- визначити пріоритети у необхідності придбання обладнання (додаток №1 до 
плану);
- провести дослідження цін на обладнання (додаток №1 до плану);
- підготовити та погодити з органом місцевої влади з питань 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 (впроваджуються) наступним 
чином:
- розробити та затвердити керівником підприємства Положення про надання 

платних послуг на підприємстві;
Розроблено та затверджено головним лікарем Положення про надання 
платних послуг на підприємстві.

- Розробити та затвердити (переглянути) тарифи на платні послуги, в тому 
числі не медичні, згідно чинного законодавства;
Ціни на платні послуги затверджені Розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації №97 від 06.02.2018р. на лабораторні, діагностичні та 
консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без 
направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедици; видача копії 
медичної довідки, витягу з історії хвороби, анонімне обстеження та 
лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, 
а також хворих на алкоголізм і наркоманію.
Розпорядження №647 від 21.08.2018р. медичні огляди для отримання виїзної 
визи , попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та 
для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для 
отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а 
також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди.

- Оприлюднити затверджені тарифи на сайтах органу місцевої влади та 
підприємства, в місцях надання послуг, в ЗМІ, соцмережах тощо;
Тарифи оприлюднені на сайті підприємства та в ЗМІ.



4. Програма управління якістю надання медичної допомоги
Якісне медичне обслуговування - це обслуговування, при якому з 

максимальною ефективністю і безпечністю задовольняються медико- 
санітарні потреби тих, хто найбільш усього потребує допомоги та лікування 
без непотрібних витрат. Згідно з адміністративним правом України, контроль 
діяльності здійснюється шляхом позавідомчого, громадського та відомчого 
контролю. Суб’єктом зовнішнього контролю є Департамент охорони 
здоров’я; суб’єктами внутрішнього контролю виступають адміністрація та 
завідуючі структурними підрозділами наркологічного диспансеру. Значну 
роль в визначенні якості медичної допомоги відіграє громадський контроль 
в їх зверненнях до органів влади та адміністрації диспансеру. Завдання 
контролю спрямовано на досягнення покращення надання наркологічної 
допомоги, і передбачає дотримання співробітниками чинних законодавчих 
актів, нормативно-правових вимог, повноти і точності виконання медичних 
процедур, маніпуляцій, належного ведення медичної документації, 
забезпечення очікуваних результатів при наданні медичної допомоги. До 
суб’єкту контролю відноситься моніторинг рівню самоконтролю лікарів та 
молодших спеціалістів з медичною освітою. В кожному структурному 
підрозділі диспансеру розроблені та впроваджені критерії роботи лікарів, 
медичних сестер та молодшого медичного персоналу.

Критерії якості надання наркологічної допомоги охоплюють інтереси усіх 
зацікавлених сторін. Для пацієнта такими компонентами є:

• надання наркологічної допомоги у відповідності до стану хворого;
• дотримання прав пацієнта: поінформованість та конфіденційність 

інформації;
• реалізація права вибору лікаря;
• соціальна підтримка на час лікування;
• етична поведінка персоналу.
Медичні працівники зацікавлені у можливості реалізації своїх 

професійних прагнень, роботі у сприятливих і безпечних умовах.
В диспансері впроваджено відомчий (внутрішній) та позавідомчий 

(зовнішній) контроль якості.
Основним завданням внутрішнього контролю якості є визначення ступеню 

відповідальності діяльності і конкретних результатів роботи структурних 
підрозділів. Система внутрішнього контролю включає не лише аналіз 
процесу надання медичної допомоги, а також низку інших компонентів: 
вивчення задоволення пацієнтів, виявлення і аналіз недоліків, що впливають 
на якість медичної допомоги і спричиняють негативний вплив, проведення 
оперативних коригуючих заходів, контроль за їх реалізацією.

Розроблені та впроваджені Локальні протоколи надання наркологічної 
допомоги та маршрути пацієнтів в диспансері;

Для визначення рівня якості лікування впроваджені слідуючі критерії:
■ якість оформлення та ведення медичної документації;
■ діагностичний процес;



■ лікувальний процес;
■ результати лікування.

Всі виявлені недоліки при визначенні рівня якості лікування 
обговорюються на оперативних нарадах в структурних підрозділах, де 
визначаються шляхи та способи розв’язання проблеми.

Результати контролю лікувально-діагностичного та допоміжних 
процесів узагальнюються завідуючим структурним підрозділом і надаються 
для проведення контролю керівництву диспансеру.

До індикаторів якості надання наркологічної допомоги відноситься 
анкетування хворих про задоволеність перебування пацієнтів у відділенні, 
скарги громадян та інших осіб. При наявності скарги проводиться 
розслідування контрольно-експертною комісією диспансеру. Засідання КЕК 
оформлюється протоколом.

Таким чином, здійснення внутрішнього та зовнішнього контролю 
якості надання наркологічної допомоги, дасть змогу підвищити доступність 
та якість наркологічної допомоги населенню, вплинути на зниження 
показників смертності, захворюваності та здійснення моніторингу якості 
надання наркологічної допомоги населенню.

4.2. Розробка стандартів сервісного обслуговування пацієнтів.
При розробці стандартів сервісного обслуговування необхідно 

враховувати надання жителям Вінницької області безпечних, безкоштовних і 
спеціалізованих медичних послуг в комфортних умовах. Це включає 
допомогу при оптимізації роботи в цілому, перерозподілу потоків пацієнтів в 
наркологічні відділення, зміцнення інфраструктури, впровадження сучасної 
медичної інформаційної системи на всіх рівнях. Для цього розроблені 
стратегічні ініціативи закладу:

Стратегічний
напрямок

Ініціатива Показник досяжності

Забезпечення
високого
рівня
безпеки та
доступності
послуг

Проведення незалежного 
аудиту та регулярної 
перевірка актуальності 
медичних протоколів

- Обрання організації для проведення 
незалежного аудиту;
- Проведення аудиту підприємства двічі на 
рік;

Проведення щорічних перевірок 
актуальності медичних протоколів;

Сприяння налагодженню 
співпраці зі швидкою 
медичною допомогою

Надання допомоги при розробці маршруту 
доставки пацієнта. Зростання рівня 
задоволеності пацієнтів.

Сприяння налагодженню 
співпраці із мережею 
ЦПМСД та ЦРЛ

Надання актуаньної інформації по 
підприємству щодо: рівня технічного 
оснащення, виду можливої кваліфікованої 
допомоги яку може надавати лікарня, інших 
аспектів діяльності лікарні - Зростання 
рівня задоволеності пацієнтів

Тестування персоналу в 
рамках профілактики

Проведення тестування персоналу двічі на 
рік. Зменшення кількості інфекційних



інфекційних хвороб захворювань в підприємстві. Зменшення 
кіл-ті персоналу та пацієнтів, які були 
заражені

Підвищення
рівня
задоволення
пацієнтів

Створення мотиваційної 
системи для медперсоналу 
(бонуси, надбавки тощо)

Підвищення показників ефективності праці 
персоналу (збільшення кіл-ті обслугованих 
пацієнтів, покращений рівень надаваних 
послуг) - Збільшення кількості лікарів

Оптимізація процесу 
реєстрації пацієнтів в 
підприємстві (розділення 
процесу на 2 частини: 
реєстрація пацієнтів та 
відповіді на телефонні 
дзвінки)

Пришвидшення процесу реєстрації 
пацієнтів
Зростання рівня задоволеності пацієнтів
послугами підприємства
Зменшення кількість скарг від пацієнтів

Покращення навігації в 
підприємстві
(облаштувати заклад
інформаційними
вказівниками)

Встановлені вказівники для кожного 
відділення та важливих адміністративних 
зон (приймальня, реєстрація)
Простіша орієнтація для пацієнтів -  
зменшення кількості запитів до персоналу 
щодо місцезнаходження необхідного 
відділу

Впровадження 
електронної реєстрації 
черги

Пришвидшення процесу реєстрації 
пацієнтів
Зменшення довжини черги 
Зменшення кількість скарг від пацієнтів

Комп’ютеризація процесів 
відображених на папері

Пришвидшення процесу надання послуг - 
Швидший та легший доступ до необхідної 
інформації
Зменшення кількості втраченої інформації

Проведення щорічного 
аудиту наявного 
обладнання та його стану

Проведення аудиту підприємства 1 раз на 
рік
Краще розуміння поточного технічного 
стану закладу (сильних та слабких сторін) 
та формування переліку закупки необхідної 
апаратури за пріоритетом 
Покращення рівня технічного оснащення 
закладу

Створення мотиваційної 
системи для медперсоналу 
(бонуси, надбавки тощо)

Підвищення показників ефективності праці 
персоналу (збільшення кіл-ті обслугованих 
пацієнтів, покращений рівень надаваних 
послуг)
Збільшення кількості лікарів

Оптимізація
діяльності
підприємства

Створення фонду 
розвитку підприємства

Збільшення (поява) бюджету на розвиток 
підприємства
Розробка плану впровадження покращення 
підприємства на отримані кошти 
Надходження більшої кількості грошей до 
підприємства
Підвищена якість надаваних послуг



4.3. Впровадження заходів з інфекційного контролю
Для забезпечення високого рівня безпеки та доступності послуг для 

пацієнтів та медичного персоналу у всіх структурних підрозділах 
проводяться заходи щодо інфекційного контролю згідно діючої нормативної 
бази. В закладі працює комісія інфекційного контролю, яка проводить 
моніторинг санітарно-епідеміологічного стану всіх структурних підрозділів 
підприємства.

Крім того, проводиться тестування персоналу в рамках профілактики 
інфекційних хвороб, щорічні обов’язкові медичні огляди відповідно до 
Порядку проведення медичних оглядів певних категорій населення (наказ 
МОЗ України №246 від 21.05.2007р.).

Проводиться обов’язкове страхування медичних працівників на 
випадок інфікування ВІЛ-інфекцією.

5. Інші програми діяльності підприємства
5.1. Заходи з реалізації

Здоров’я є головною цінністю, має важливе значення в житті кожної 
людини, надає можливості досягнути індивідуального і суспільного 
добробуту та благополуччя.

Водночас відмічається тенденція до погіршення стану здоров’я молоді, 
збільшення частоти соціально-небезпечних хворобо, у тому числі 
туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання 
психоактивних речовин. Фахівці підприємства приймали участь в реалізації 
Обласної Програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» 
на 2016-2020рр. На жаль, відмічаємо, що не всі пункти Програми були 
виконані, в зв’язку з відсутністю запланованого фінансування (6641,37 
тис.грн).

На виконання Розпорядження КМУ від 06.02.2019р. №56-р «Про 
затвердження Плану заходів на 2019-2020рр. з реалізації Стратегії державної 
політики щодо наркотиків на період до 2020р» фахівцями підприємства в 
навчальних закладах міста проводились скринінгові дослідження вживання 
психоактивних речовин та заходи з профілактики та усунення наслідків їх 
вживання. Даним заходом були охоплені старші класи середніх шкіл. При 
цьому демонструвалися відеоролики про шкідливість вживання 
психоактивних речовин, які були зроблені на замовлення нашого закладу 
телекомпанією «Віта». В засобах масової інформації (радіо та телебачення) 
неодноразово виступали лікарі-наркологи та лікарі-психологи з метою 
профілактики вживання психоактивних речовин, формування здорового 
способу життя.

Розроблений перелік послуг з медичного обслуговування та соціальних 
послуг особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок 
вживання психоактивних речовин з урахуванням тендерної ідентичності, 
приналежності до вразливих груп та вікових особливостей.



Проводились «круглі столи» за участю органів місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів та соціальних працівників, з метою 
запобігання та протидії дискримінації формування толерантного ставлення 
до осіб, які вживають психоактивні речовини, надання соціальних послуг з 
урахуванням статусу вразливих верств населення.

Разом з фахівцями ВНМУ ім. М.І. Пирогова розроблені та впроваджені 
на рівні післядипломної освіти безперервного професійного розвитку для 
спеціальностей «Медсестринство», «Охорона здоров’я», програми з 
лікування, реабілітації та ре соціалізації осіб з психічними та поведінковими 
розладами в наслідок вживання психоактивних речовин.

З метою розширення програм лікування наркозалежності, 
впорядкування профілактичних і реабілітаційних програм для осіб з 
психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних 
речовин постійно проводиться моніторинг потреб у проведенні замісної 
підтримувальної терапії у всіх районах області з метою більшого охоплення 
споживачів ін’єкційних наркотиків.

Надаються послуги психосоціального супроводу, юридичні послуги та 
послуги з працевлаштування для пацієнтів програми замісної 
підтримувальної терапії. Постійно проводиться інформаційна робота з 
формування у споживачів ін’єкційних наркотиків навичок безпечної 
поведінки, усвідомлення ризику зараження ВІЛ-інфекцією, туберкульозом, 
гепатитами та іншими інфекційними захворюваннями та відповідальності за 
власне здоров’я.

Активно співпрацюємо з громадськими організаціями з метою 
впровадження профілактичних та реабілітаційних програм для осіб, які 
вживають психоактивні речовини та членів їх родин.

На виконання п.5. прокольного рішення міжвідомчої робочої групи з 
питань удосконалення нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх 
незаконному обігу розроблені пропозиції до проекту Стратегії державної 
політики щодо наркотиків на період до 2030р.

Пропозиції до проекту Стратегії (цілі і завдання)
№ Оперативна ціль Завдання
1 Проведення моніторингу ситуацій 

у сфері профілактики вживання 
психоактивних речовин шляхом 
узагальнення даних центральних 
органів виконавчої влади та 
облдержадміністрації задіяних у 
зазначеній діяльності.

Проведення моніторингу заходів 
профілактики вживання 
психоактивних речовин, психічних 
розладів внаслідок вживання 
психоактивних речовин.

2 Взаємодія державних органів та 
інститутів громадського 
суспільства із засобами масової 
інформації для підвищення рівня 
обізнаності населення щодо

Сприяння висвітленню у засобах 
масової інформації відомостей про 
небезпеки, пов’язані із вживанням 
психоактивних речовин, а також про 
методи профілактики психічних



небезпеки, пов’язаної із 
вживанням наркотиків, алкоголю та 
тютюнопаління.

розладів, пов’язаних із вживанням 
психоактивних речовин.

3 Здійснення заходів щодо 
запобігання скоєнню дорожньо- 
транспортних пригод особами, що 
перебувають під впливом 
психоактивних речовин.

Розробити та затвердити спільний 
наказ МОЗ та МВС України щодо 
затвердження Інструкції про 
порядок виявлення у водіїв 
транспортних засобів ознак 
алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння або перебування 
під впливом лікарських препаратів 
що знижують увагу та швидкість 
реакції.
Забезпечення закладів охорони 
здоров’я сучасним медичним 
обладнанням для визначення 
психоактивних речовин в 
біологічних середовищах людини 
(сеча, кров, слина, змиви з рук, 
слизових оболонок).

4 Здійснення заходів щодо 
запобігання кримінальних 
злочинів особами, що перебувають 
під впливом психоактивних 
речовин.

Розробити та затвердити спільний 
наказ МОЗ та МВС України щодо 
проведення медичних оглядів 
не водіїв для визначення ознак 

алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння або перебування 
під впливом лікарських препаратів 
що знижують увагу та швидкість 
реакції.

5 Забезпечення підготовки у закладах 
вищої освіти фахівців, які будуть 
залучені до участі в профілактиці 
наркозалежності.

Внесення змін до стандартів вищої 
освіти в частині підготовки 
медичних та педагогічних 
працівників з питань профілактики 
вживання психоактивних речовин.

6 Здійснення комплексу заходів 
щодо подолань проблем 
стигматизації і дискримінації осіб з 
психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання 
психоактивних речовин.

Внесення змін до нормативно- 
правових актів щодо усунення 
стигматизацій них та 
дискримінаційних положень, 
стосовно осіб з психічними та 
поведінковими розладами внаслідок 
вживання психоактивних речовин. 
Проведення семінарів і тренінгів з 
службовцями органів виконавчої



влади, місцевого самоврядування, 
працівниками освіти, 
правоохоронних органів, медичних, 
педагогічних та соціальних 
працівників, з метою формування 
толерантного ставлення до осіб, які 
вживають психоактивні речовини.

7 Створення умов та забезпечення 
надання гарантій своєчасного 
отримання медичного 
обслуговування осіб з психічними 
та поведінковими розладами 
внаслідок вживання психоактивних 
речовин.

Оновлення, затвердження та 
впровадження Стандартів медичної 
допомоги особам з психічними та 
поведінковими розладами внаслідок 
вживання психоактивних речовин. 
Розроблення та затвердження 
наказів щодо впровадження 
комплексно-інтегорованої медичної 
допомоги для лікування осіб з 
психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання 
психоактивних речовин. 
Розширення переліку послуг 3 
медичного обслуговування та 
соціальних послуг особам з 
психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання 
психоактивних речовин.

8 Сприяння організації діяльності 
центрів соціальної реінтеграції осіб 
з психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання 
психоактивних речовин.

Розроблення законодавчих актів 
щодо визначення виду діяльності, 
пов’язаної з наданням послуг 
реабілітації та ресоціалізації осіб 
психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання 
психоактивних речовин. 
Забезпечення розвитку 
інфраструктури надання 
комплексної соціально-педагогічної 
та психологічної допомоги дітям та 
їх батькам.

9 Забезпечення психологічного 
супроводу реабілітаційних заходів 
та замісної підтримувальної терапії.

Здійснення заходів щодо 
формування єдиної взаємозв»язаної 
лікувально-реабілітаційної системи 
повернення особи, яка вживає 
психоактивні речовини, до 
суспільного життя.
Забезпечення надання особам, які 
проходять реабілітацію, юридичних



послуг та послуг з 
працевлаштування.

10 Здійснення заходів спрямованих на 
мінімізацію негативних наслідків 
спричинених зловживанням 
психоактивними речовинами.

Надання комплексних послуг з 
медичного обслуговування, 
пов’язаних із зниженням ризику і 
запобіганням поширенням ВІЛ- 
інфекції та інших хвороб серед осіб, 
які вживають психоактивні 
речовини, зокрема споживачів 
ін’єкційних наркотиків.
Забезпечення проведення оцінки 
потреб у профілактиці вживання 
психоактивних речовин та лікування 
замісною підтримувальною 
терапією, з метою максимального 
охоплення споживачів наркотиків. 
Запровадження інформаційної 
роботи з формування у споживачів 
ін’єкційних наркотиків навичок 
безпечної поведінки, усвідомлення 
ризику зараження ВІЛ-інфекцією та 
відповідальності за власне здоров’я. 
Забезпечення доступності 
інформаційних матеріалів, а також 
стерильних голок, шприців та 
дезінфікуючих матеріалів, шляхом їх 
безоплатної видачі або обміну. 
Розширення програм лікування 
наркозалежності, впорядкування 
профілактичних і реабілітаційних 
програм для осіб, які вживають 
психоактивні речовини, зокрема для 
пацієнтів замісної підтримувальної 
терапії та їх родинам.

11 Забезпечення лікування пацієнтів з 
психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання 
психоактивних речовин серед 
засуджених та осіб взятих під 
варту.

Розширення та вдосконалення видів 
послуг з медичного обслуговування 
та профілактики для пацієнтів з 
психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання 
психоактивних речовин серед 
засуджених та осіб взятих під варту. 
Забезпечити тестування та 
впровадження реабілітаційних 
програм для пацієнтів з



психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання 
психоактивних речовин серед 
засуджених та осіб взятих під варту.

12 Впровадження замісної 
підтримувальної терапії в 
установах виконання покарань та 
слідчих ізоляторах Державної 
кримінально-виконавчої служби.

Затвердження та впровадження 
Порядку проведення комплексного 
лікування осіб з психічними та 
поведінковими розладами внаслідок 
вживання психоактивних речовин 
серед засуджених та осіб взятих під 
варту.
Визначення переліку установ 
виконання покарань та слідчих 
ізоляторів для впровадження 
комплексного лікування з 
використанням препаратів замісної 
підтримувальної терапії засуджених 
та осіб взятих під варту. 
Впровадження реабілітаційних 
програм для засуджених та осіб, 
взятих під варту, з психічними та 
поведінковими розладами внаслідок 
вживання психоактивних речовин.

5.4. Інші заходи визначені власником
Комунальне підприємство «Вінницький обласний наркологічний 

диспансер «Соціотерапія» є закладом охорони здоров’я -  комунальним 
унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги амбулаторної 
вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної 
та стаціонарної медичної допомоги населенню з наркології, психіатрії, 
неврології, терапії, медичної психології - має високий рівень оснащення 
ресурсами (людськими та технічними), щоб створювати попит на медичні 
послуги. Ці показники є передумовою для створення успішної та 
високопрофесійного підприємства. Позитивним є факт відносно високого 
рівня зайнятості ліжка (322 днів на рік), що свідчить про ефективне 
використання ліжкового фонду. Важливим питанням для підприємства є 
визначення необхідної кількості ліжок, адже надмірна кількість ліжок 
створює додаткові витрати на їх утримання. Рівень укомплектованості 
підприємства лікарями та середнім медичним персоналом дозволяє 
проводити подальші заходи, щодо покращення роботи підприємства.



Переважна частка витрат підприємства є виплати заробітної плати 
працівникам та оплата комунальних послуг. Така структура витрат не 
створює умов для покращення роботи підприємства.

Рівень технічного оснащення варіюється по відділенням підприємства. 
Недостатній рівень обладнання у підприємстві не дозволяє в повному обсязі 
постійно надавати медичні послугиі.

Необхідне постійне оновлення та заміна застарілого медичного 
обладнання на сучасне та придбання необхідного, згідно табелю-оснащення, 
а саме:

• апарат ШВЛ;
• автоматичний насос інфузійний;
• дефібрилятор з функцією синхронізації;
• переносний та стаціонарний кардіографи;
• монітор пацієнта для палати інтенсивної терапії;
• портативний рентген-апарат;
• газовий хроматограф;
• алкотестер;
• санітарний автомобіль.
Підриємство має вигідне географічне розташування та достатню кількість 

обладнання. Центральне положення і наявний людський та технічний ресурс 
можна використати для надання наркологічної допомоги населенню 
Вінницької області. Підприємство може підвищити ефективність діяльності 
роботи через покращення роботи лабораторії, а саме за умови придбання 
газового хроматографу для визначення наркотичних речовин в біологічних 
середовищах людини, що дасть можливість проводити дослідження для 
потреби всієї області (централізовано). Збільшення доходів підприємства 
можливе за рахунок введення нових додаткових платних послуг згідно 
чинного законодавства.



СТРАТЕГІЯ РОЗВІТКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР

«СОЦІОТЕРАПІЯ»

РЕЗЮМЕ 

Поточний стан
У ході розробки стратегії розвитку КП ВОНД «Соціотерапія» було 
проаналізовано поточний стан підприємства, який виявив сильні та слабкі 
сторони, можливості для розвитку та зовнішні загрози. До головних переваг 
належать: автономність підприємства, укомплектованість кваліфікованими 
лікаря-наркологами, компактність розташування відділень, та достатній 
попит на послуги серед населення, розпочаті оптимізаційні процеси. Основні 
проблеми підприємства: застарілість матеріально-технічної бази, основних 
фондів, недостатнє забезпечення сучасним медичним обладнанням, 
неефективне розподілення витрат та організація роботи, довга тривалість 
лікування пацієнтів у стаціонарі, та нестача в деяких відділеннях обладнання 
та медичних ліків для надання послуг найвищої якості.

Місія та візія КП ВОНД «Соціотрапія» відображає загальну місію на 
локальному рівні, а саме надання жителям Вінницької області безпечних, 
безкоштовних і спеціалізованих медичних послуг в комфортних умовах. Крім 
того, підприємство в майбутньому бачить себе високопрофесійним, 
фінансово стабільним та незалежним закладом, який надає якісні та унікальні 
послуги своїм пацієнтам.

Стратегічні напрямки Із метою забезпечення ефективної адаптації до нової 
системи фінансування та нових умов надання медичних послуг після 
медичної реформи в 2020 році, було обрано наступні ключові стратегічні 
напрямки:
• Забезпечення високого рівня безпеки та доступності послуг;
• Підвищення рівня задоволення пацієнтів;
• Оптимізація діяльності підприємства.

Основні ініціативи
У рамках даних стратегічних напрямків були обрані основні ініціативи, за 

допомогою яких КП ВОНД «Соціотерапія» зможе забезпечити високий 
рівень лікування та ефективне використання наявних ресурсів:

• Обов’язкове впровадження Державних стандартів надання
наркологічної допомоги особам з алкогольними та наркотичними 
проблемами та співзалежним в усіх лікувально-реабілітаційних та 
реадаптаційних закладах країни незалежно від їх форми власності та 
відомчого підпорядкування, а також впровадження в усіх регіонах



країни програм зменшення шкоди, заподіяної вживанням наркотичних 
речовин (програм обміну шприців та голок, замісної терапії та інших).

• Забезпечення ефективності лікувальних та реабілітаційних заходів 
своєчасного реагування на нові досягнення у сфері науки, техніки, 
лікувально-діагностичних та реабілітаційних методологій.

• Організація навчання працівників первинних ланок охорони здоров’я 
та закладів освіти методам профілактичної роботи з особами з 
небезпечним або шкідливим характером вживання алкоголю або 
вживачами наркотиків, проведення відповідних профілактичних дій 
(інтервенцій).

• Привести національне алкогольне та наркотичне законодавство у 
відповідність до нормативних документів ООН та кращих міжнародних 
зразків, що існують у цій сфері.

Поточний стан

Для створення стратегії розвитку важливо оцінити кадровий потенціал 
підприємства, тому що кадри є найціннішим ресурсом для кожного 
медичного закладу, бо саме вони забезпечують належний рівень сервісу 
медичних послуг для пацієнтів. У свою чергу, наявність обладнання та 
медичних приладів в підприємстві дає змогу надавати медичні послуги 
широкого спектру та високого рівня, а продумана інфраструктура сприяє 
операційній ефективності, що призводить до економії коштів закладу. Для 
проведення детального аналізу підприємства з метою визначення 
ефективності її роботи та оцінки потенціалу розвитку в області. За 
результатами аналізу даних, зокрема документу «Звіт лікувально- 
профілактичного закладу за 2019 рік (форма №20)» та зібраних даних було 
зроблено ряд висновків щодо стану підприємства.

Основні показники функціонування:
КП ВОНД «Соціотерапія» обслуговує близько 1553309 мешканців 
Вінницької області та м. Вінниці.
Медичний персонал: Станом на 2019 рік пацієнтів обслуговували 
працівники КП ВОНД «Соціотерапія», з яких кількість лікарських штатних 
посад становила 40,0 лікарів.

Більш детальна інформація:
• фактична укомплектованість лікарських штатних посад фізичними особами 
становила 90,9%
• укомплектованість середнім персоналом 93,5%;

• спостерігається нестача з кадрами середнього медичного персоналу у 
всіх відділеннях.



Ліжковий фонд
Усього в КП ВОНД «Соціотерапія» нараховується 80 ліжок 

наркологічного профілю.
Більш детальна інформація щодо використання ліжкового фонду:
• робота ліжка в КП ВОНД «Соціотерапія» у 2019 році становила 322 

днів на рік;
• середня тривалість лікування -  19,5 днів.

Послуги:
Комунальне підприємство «Вінницький обласний наркологічний 

диспансер «Соціотерапія» є закладом охорони здоров’я -  комунальним 
унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги амбулаторної 
вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної 
та стаціонарної медичної допомоги населенню з наркології, психіатрії, 
неврології, терапії, медичної психології.

Підприємство є спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом і 
здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення 
соціальних та інших результатів.

Головною метою підприємства є здійснення медичної практики та 
надання своєчасної, висококваліфікованої поліклінічно-консультативної, 
лікувально-профілактичної та третинної (високоспеціалізованої) стаціонарної 
медичної допомоги населенню Вінницької області з наркології, психіатрії, 
неврології, терапії, медичної психології.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності підприємства є:
- медична практика з надання амбулаторної вторинної (спеціалізованої) 

та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної 
медичної допомоги населенню з наркології, психіатрії, неврології, 
терапії, медичної психології.

- надання пацієнтам відповідно до законодавства безоплатних та 
платних послуг планової третинної (високоспеціалізованої) 
стаціонарної медичної допомоги, необхідної для забезпечення 
належних: профілактики, діагностики і лікування хвороб 
наркологічного профілю та пов’язаних із цим інших розладів здоров’я 
людини;

- забезпечення якісного обстеження, лікування, реабілітації хворих в 
амбулаторних та стаціонарних умовах на платній та безоплатній 
основі;

- надання наркологічної допомоги на основі принципів законності, 
гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровільності, 
доступності, на рівні сучасних наукових знань, необхідності і 
достатності заходів лікування з проведенням комплексу 
реабілітаційних заходів, що спрямовані на усунення або компенсацію 
обмежень життєдіяльності, розладів психіки та поведінки внаслідок 
вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних речовин, 
тютюну, інше);



- амбулаторне і стаціонарне лікування хворих на розлади психіки та 
поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголь, 
наркотичні речовини, хімічні речовини токсичної дії, тютюн, тощо);

- консультативні амбулаторні і стаціонарні огляди і обстеження;
- діагностичні огляди та обстеження для встановлення або виключення 

діагнозу наркологічного захворювання;
- динамічне диспансерне спостереження наркологічних хворих;
- підтримуюче лікування хворих диспансерної групи;
- анонімне амбулаторне і стаціонарне лікування наркологічних хворих;
- лікування методом замісної терапії препаратами, дозволеними для 

використання;
- проведення профілактичних медичних оглядів відповідно до чинного 

законодавства України;
- проведення медичних оглядів для встановлення стану сп'яніння;
- проведення обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів 

для визначення наркологічних протипоказань для провадження різних 
видів діяльності;

- проведення комплексних медико-психологічних реабілітаційних 
заходів категоріям осіб, які належать до групи підвищеного ризику 
щодо наркологічних захворювань;

- проведення хіміко-токсикологічних аналізів біологічних рідин 
організму людини для визначення наявності алкоголю і наркотичних 
речовин;

- проведення експрес-аналізів для визначення речовин наркотичної дії, 
алкоголю, ВІЛ-інфекції, гепатитів, гонореї, сифілісу тощо;

- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), використання, 
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- проведення профілактичних заходів серед населення;
- здійснення регіональних організаційно-методичних функцій щодо 

надання наркологічної допомоги населенню області;
- впровадження новітніх технологій в діагностично-лікувальному 

процесі;
- інші види медичної діяльності не заборонені чинним законодавством 

України.
- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою 

забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних 
рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного 
обслуговування;

- господарська діяльність з медичної практики, своєчасне та якісне 
обстеження, лікування відповідно до стандартів надання медичної 
допомоги та реабілітація хворих, що знаходяться на стаціонарному 
лікуванні;

- гігієнічне виховання хворих та пропаганда здорового способу життя;
- ведення установленої медичної документації, складання оперативної 

інформації, статистичної звітності про діяльність підприємства та стан



медичного обслуговування;
- облік результатів роботи медичного персоналу та контроль поточної 

діяльності функціональних підрозділів підприємства;
- забезпечення постійної участі у лікувально-діагностичній роботі фахівців 

обласних закладів охорони здоров'я;
- харчування хворих в межах натуральних норм, визначених 

законодавством;
- участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, 

форумів, круглих столів, семінарів тощо;
- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із 

законодавством України;
- розвиток та удосконалення організаційних форм стаціонарної 

допомоги, наступності обстеження та етапного лікування хворих в 
закладах охорони здоров’я області;

- організація своєчасного та якісного розгляду звернень громадян.
При диспансері працюють 3 стаціонарних відділення де надається 

спеціалізована наркологічна допомога жителям області згідно галузевих 
стандартів надання медичної допомоги. На початок року у закладі було 
розгорнуто 120 стаціонарних ліжок, з 01.10.2019р. оптимізовано 40 
стаціонарних ліжок, на яких проліковано за звітний рік 1817 хворих на 
наркологічну паталогію із середнім терміном перебування 19,5 дня.

Також, при диспансері є палата інтенсивної терапії на 6 ліжок на яких 
надається невідкладна наркологічна допомога при гострих станах, 
проліковано 275 хворих, проведено 1300 ліжко-днів.

Цілодобово працює кабінет медичних оглядів на стан сп’яніння 
(алкогольного та наркотичного), проведено 3607 медичних огляди ( з них: у 
алкогольному сп’янінні -  355 особи; у наркотичному -  550, відмов - 520). В 
2018р.введено в цикл тематичного удосконалення лікарів, які проводять 
медичні огляди на стан сп’яніння в області «Діагностика станів сп’яніння» 
введено блок лабораторного дослідження біологічних середовищ для 
визначення наявності психоактичних речовин, що дає змогу безпосередньо 
при огляді виявляти стан наркотичного сп’яніння відразу.

Функціонує платний кабінет наркологічного профілактичного огляду. 
Всього за минулий рік було проведено 11654 наркологічних оглядів.

Кількість фактичних відвідувань до лікаря у 2019р. склала 31 598 при 
плановому показнику 42 800 відвідувань. Невиконання плану відвідувань 
пояснюється зняттям диспансерного спостереження на законодавчому рівні, 
отримання пацієнтами замісної підтримувальної терапії препарату за 
рецептами, приведення у відповідність згідно фотохронометражу робочого 
часу посади лікаря-нарколога.

В 2006р. в якості пілотного проекту на базі диспансеру почала 
впроваджуватися програма замісної підтримуючої терапії для споживачів 
ін’єкційних наркотиків. Згідно Наказу МОЗ України з 2008р. програми ЗПТ 
впроваджені в Іллінецькому Козятинському, Немирівському, Барському, 
Хмільницькому, Томашпільському, Бершадському, Гайсинському, Могилів-



Подільському, Погребищенському, Тульчинському, Жмеринському, 
Калинівському, Томашпільському районах та м. Ладижин. У 2020р. 
планується відкриття сайту замісної підтримувальної терапії у 
Калинівському та Тростянецькому районах. На сьогодні Вінницька область 
являється одною з кращих за показниками проведення ЗПТ та впливу на 
епідеміологічну ситуацію щодо смертності від СШДу. Кількість осіб, які 
отримають замісну підтримуючу терапію у м. Вінниці та Вінницькій області 
на 01.01.2019р. становить - 432 пацієнтів, з них 129 пацієнтів - ВІЛ- 
інфікованих. Лікарі, які працюють в програмі ЗПТ на базі Вінницького 
обласного наркологічного диспансеру здійснюють наставницькі візити для 
надання консультативної допомоги щодо провадження ЗПТ в інші регіони 
України, а також разом з соціальними працівниками проекту проводять 
тренінги для районних медичних та соціальних працівників програм ЗПТ 
Вінницької області.

Наявне обладнання:
Матеріально-технічна база диспансеру значно покращилась за 2019р. 

Підприємством створена структуризована кабельна мережа приміщень 
загальною вартістю 159,0 тис. грн., придбано обладнання для палати 
інтенсивної терапії (згідно табеля оснащення): освітлювач головний -  6,8 тис. 
грн., монітор пацієнта -  44,8 тис. грн., електрокардіограф -  33,6 тис. грн., 
стерилізатор -  15,5 тис. грн., ноші медичні -  22,0 тис. грн., насос інфузійний
-  29,7 тис. грн., аналізатор біохімічний -  100,0 тис. грн., кисневий концентрат
-  18,5 тис. грн., стерилізатор -  15,4 тис. грн.; персональні комп’ютери 10 
штук -  149,5 тис. грн., набір лабораторний -  12,0 тис. грн. - на загальну суму 
454219,02 грн.

Але разом з тим, необхідне постійне оновлення та заміна застарілого 
медичного обладнання на сучасне та придбання необхідного, згідно табелю- 
оснащення, а саме:

• апарат ШВЛ;
• автоматичний насос інфузійний;
• дефібрилятор з функцією синхронізації;
• переносний та стаціонарний кардіографи;
• монітор пацієнта для палати інтенсивної терапії;
• портативний рентген-апарат;
• газовий хроматограф;
• алкотестер;
• санітарний автомобіль.

Операційна інформація про немедичні відділення
У підприємстві є ряд немедичних відділень, у яких разом

нараховується 7,0 ставок спеціалістів (бухгалтер, економіст та ін.) т а __
ставка іншого персоналу (прибиральник, робітники та ін.). Наразі робота в 
цих відділах є слабо автоматизованою та характеризується недостатнім



рівнем комп’ютеризації та загалом недостатньою кількістю комп’ютерного 
та програмного забезпечення. Значна кількість немедичного персоналу може 
бути оптимізовано за рахунок комп’ютеризації та автоматизації процесів 
організації роботи цих відділень.

Інфраструктура підприємства
Основні дані по інфраструктурі підприємства:
• загальна площа усіх приміщень -  2091,6 кв.м,
серед яких 1589,7 кв.м (89% усієї площі) -  це медичні площі та 

352,1кв.м -  немедичні;
• частина площі підприємства здається в оренду 50,8 кв.м;
• приміщення є енергоефективними, оскільки 90% усіх вікон 

підприємства зроблені з металопластику, але необхідно провести 
гідроізоляцію фундаменту закладу;

• будівлі з приміщеннями для прийому пацієнтів оснащені пандусами;

Таблиця №1
Інформація про відділення

Медичні
відділення

Інформація
про
відділення

Лікарів Ліжок Хворих Ліжко
днів

Наркологічне
відділення
№1

Стаціонарне
відділення
гострих
невідкладних
станів

6,75 20 459 8624

Наркологічне
відділення
№2

Стаціонарне
наркологічне
відділення
для
лікування 
хворих 3 
алкогольною 
та
наркотичною
залежністю

3,0 ЗО 606 12402

Наркологічне
відділення
№3

Стаціонарне
наркологічне
відділення
для
лікування 
хворих 3 
алкогольною 
та
наркотичною

3,0 30 582 13194



залежністю
Диспансерне
відділення

Амбулаторне
відділення

7,5

Клінічна
лабораторія

Клінічна
лабораторія

1,0

Таблиця №2
Інформація про медичні послуги КП ВОНД «Соціотерапія»

Відділення Послуги
Наркологічне 
відділення №1

Стабілізація стану хворого, надання екстреної допомоги 
при невідкладних наркологічних станах.

Наркологічне 
відділення №2

Стаціонарне наркологічне лікування

Наркологічне 
відділення №3

Стаціонарне наркологічне лікування

Клінічна
лабораторія

Загально-клінічні дослідження, біохімічні дослідження, 
визначення наявності в біологічних середовищах 
наркотичних, психоактивних речовин та алкоголю

Диспансерне
відділення

Діагностична консультація лікаря-нарколога, лікаря- 
психолога, лікаря-невропатолога, лікаря-терапевта, 
проведення наркологічного-профілактичного огляду, 
послуги пацієнтам програми замісної підтримувальної 
терапії, проведення медичних оглядів для визначення 
ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 
або перебування під впливом лікарських препаратів.

ФІНАНСОВИЙ СТАН

Структура витрат 
Графік №1

З^ТОТ-АНАЛІЗ
SWOT-aнaлiз є одним із провідних елементів процедур формування 

стратегічного плану підприємства, необхідного для забезпечення його 
стійкості та розвитку. 8^\ЮТ-аналіз передбачає групування факторів впливу 
на зовнішні та внутрішні (відносно підприємства) та їх аналіз з позиції 
позитивного чи негативного впливу на діяльність підприємства.

Основні завдання SWOT-aнaлiзy:
• визначення можливостей;
• виявлення загроз і розробка заходів щодо зменшення їхнього 

впливу;



• виявлення сильних сторін підприємства і зіставлення їх з 
можливостями;

• визначення слабких сторін підприємства та розроблення 
стратегічних напрямів їх подолання;

• виявлення конкурентних переваг та формування стратегічних 
пріоритетів.

Метою дослідження є проведення SWOT-аналізу комунального 
підприємства «Вінницький обласний наркологічний диспансер 
«Соціотерапія». Для його реалізації потрібно розв'язати такі завдання:
1 .Визначити сильні та слабкі сторони підприємства.
2.Проаналізувати можливості й загрози діяльності підприємства.

Матриця SWOT- аналізу комунального підприємства «Вінницький обласний 
наркологічний диспансер «Соціотерапія»:

Таблиця №3
Внутрішнє середовище

Сильні сторони Слабкі сторони
1.Автономність підприємства.
2 .У комплектованість 
кваліфікованими лікарями- 
наркологами.
3.Проводиться моніторинг виявляє 
мості та захворюваності на всіх 
рівнях надання медичної допомоги 
населенню Вінницької області.
4.Впровадження профілактичних та 
реабілітаційних програм 
протинаркотичних заходів для осіб, 
що вживають наркотики та їх родин 
(програм замісної терапії, анонімних 
програм обміну голок та шприців, 
заходів соціально-психологічної 
підтримки та реабілітації тощо);
5.Запровадження програми замісної 
підтримувальної терапії серед 
споживачів ін’єкційних наркотиків 
привело до зниження захорюваності 
на гепатити, ВІЛ/СНІД, туберкульоз. 
6.Соціальний супровід пацієнтів 
програми ЗПТ спонукає до 
працевлаштування в різних сферах 
діяльності.
7.3 метою попередження

1 .Знос матеріально-технічної бази, 
основних фондів, в тому числі 
приміщень підприємства.
2.Низька укомплектованість середнім 
та молодшим медичним персоналом, 
третина з якого пенсійного і 
передпенсійного віку.
3.Недостатнє забезпечення медичним 
обладнанням.
4.Не затверджено МОЗ України 
впровадження в діяльність стандартів 
та протоколів надання медичної 
допомоги хворим з наркологічною 
патологією.
5.Наявність корпоративної 
конкуренції за сфери впливу.
6.Не достатнє залучання громад та 
населення до поширення здорового 
способу життя.



травматизму, нещасних випадків 
внаслідок вживання алкоголю, 
наркотичних засобів та психотропних 
речовин, забезпечує проведення у 
встановленому порядку первинних та 
періодичних профілактичних 
наркологічних оглядів громадян, що 
мають професії та виконують види 
діяльності, що можуть становити 
небезпеку як для них самих, так і для 
оточуючих.

Зовнішнє середовище
Можливості Загрози
1.Обов’язкове впровадження 
Державних стандартів надання 
наркологічної допомоги особам з 
алкогольними та наркотичними 
проблемами та співзалежним в усіх 
лікувально-реабілітаційних та 
реадаптаційних закладах країни 
незалежно від їх форми власності та 
відомчого підпорядкування, а також 
впровадження в усіх регіонах країни 
програм зменшення шкоди, 
заподіяної вживанням наркотичних 
речовин (програм обміну шприців та 
голок, замісної терапії та інших). 
2.3абезпечення ефективності 
лікувальних та реабілітаційних 
заходів своєчасного реагування на 
нові досягнення у сфері науки, 
техніки, лікувально-діагностичних та 
реабілітаційних методологій.
3.Організація навчання працівників 
первинних ланок охорони здоров’я та 
закладів освіти методам 
профілактичної роботи з особами з 
небезпечним або шкідливим 
характером вживання алкоголю або 
вживачами наркотиків, проведення 
відповідних профілактичних дій 
(інтервенцій).
4.Привести національне алкогольне 
та наркотичне законодавство у 
відповідність до нормативних

1 .Забезпечення стабільного 
функціонування існуючої мережі 
територіальних наркологічних 
закладів шляхом недопущення їх 
злиття з іншими медичними 
закладами, зменшення потужностей 
та погіршення матеріально-технічної 
бази.
2.Від сутня затверджена детальна 
національна стратегія розвитку 
наркологічної служби.
3.Брак коштів на капітальні видатки.
4.Низький рівень заробітної плати 
медичного персоналу і втрата її 
мотивуючих функцій.
4. Алкоголь та наркотики викликають 
велику кількість захворювань та 
призводять до збільшення смертності 
(особливо за рахунок передчасних 
смертей), що лягає важким тягарем 
на систему охорони здоров’я і 
суспільство в цілому; 
обумовлюють вагому частку 
дорожніх пригод, є важливим 
фактором і причиною нещасних 
випадків у побуті та на виробництві; 
пов’язані з багатьма проблемами 
охорони суспільного порядку, 
включаючи злочини, насильства та 
самогубства;
знижують продуктивність праці через 
прогули, нещасні випадки та



документів ООН та кращих 
міжнародних зразків, що існують у 
цій сфері.
5.Розвиток співробітництва на всіх 
рівнях, приділяючи пріоритетне 
місце співробітництву з Програмою 
контролю наркотиків ООН 
(ЮНДКП), Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я (ВООЗ) та іншими 
установами ООН, Європейським 
союзом, Радою Європи, 
Чорноморським економічним 
співробітництвом (ЧЕС) та 
Центральноєвропейською 
ініціативою (ЦЄІ).

погіршення якості праці; 
є важливою причиною розпаду сімей, 
насильства у домашніх умовах, 
жорстокого ставлення до дітей та 
лягають важким тягарем на систему 
соціального забезпечення.

Сильні сторони
Комунальне підприємство «Вінницький обласний наркологічний 

диспансер «Соціотерапія» є закладом охорони здоров’я -  комунальним 
унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги амбулаторної 
вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної 
та стаціонарної медичної допомоги населенню з наркології, психіатрії, 
неврології, терапії, медичної психології - має високий рівень оснащення 
ресурсами (людськими та технічними), щоб створювати попит на медичні 
послуги. Ці показники є передумовою для створення успішної та 
високопрофесійного підприємства. Позитивним є факт відносно високого 
рівня зайнятості ліжка (322 днів на рік), що свідчить про ефективне 
використання ліжкового фонду. Важливим питанням для підприємства є 
визначення необхідної кількості ліжок, адже надмірна кількість ліжок 
створює додаткові витрати на їх утримання. Рівень укомплектованості 
підприємства середнім медичним персоналом, що складає 93,5%, дозволяє 
проводити подальші заходи, щодо покращення роботи підприємства.

Слабкі сторони
Переважна частка витрат підприємства є виплати заробітної плати 

працівникам та оплата комунальних послуг. Така структура витрат не 
створює умов для покращення роботи підприємства.

Рівень технічного оснащення варіюється по відділенням підприємства. 
Недостатній рівень обладнання у підприємстві не дозволяє в повному обсязі 
постійно надавати медичні послугиі.



Можливості
Підриємство має вигідне географічне розташування та достатню 

кількість обладнання. Центральне положення і наявний людський та 
технічний ресурс можна використати для надання наркологічної допомоги 
населенню Вінницької області. Підприємство може підвищити ефективність 
діяльності роботи через покращення роботи лабораторії, а саме за умови 
придбання газового хроматографу для визначення наркотичних речовин в 
біологічних середовищах людини, що дасть можливість проводити 
дослідження для потреби всієї області (централізовано). Збільшення доходів 
підприємства можливе за рахунок введення нових додаткових платних 
послуг згідно чинного законодавства.

Загрози
Існує ризик, що зміни в ході медичної реформи відбудуться невчасно або 

взагалі не відбудуться. Тобто підприємство опиниться в умовах 
невизначеності, та не зможе надавати якісні послуги пацієнтам, оскільки не 
буде зрозумілого механізму функціонування.

Загрозою діяльності підприємства є тенденція скорочення кількості 
пацієнтів, яке обумовлене: відтоком пацієнтів до обласного центру м. 
Вінниці через економічний спад в регіоні та збільшення неплатоспроможного 
населення та зменшенням населення в області зокрема. Також, населення не 
готове до становлення ринкових відносин з підприємством, а саме до 
впровадження платної медицини. Це ставить під загрозу подальший розвиток 
надання платних медичних послуг. Погана якість доріг заважає пацієнтам 
швидко та зручно діставатись до закладу та ускладнює співпрацю з лікарями 
первинної та вторинної ланки, наприклад, у критичних випадках, коли 
необхідно терміново доставити пацієнта чи лікаря з однієї лікарні в іншу.

МАЙБУТНІЙ РОЗВИТОК

Місія та візія КП ВОНД «Соціотрапія» відображає загальну місію на 
локальному рівні, а саме надання жителям Вінницької області безпечних, 
безкоштовних і спеціалізованих медичних послуг в комфортних умовах. Крім 
того, підприємство в майбутньому бачить себе високопрофесійним, 
фінансово стабільним та незалежним закладом, який надає якісні та унікальні 
послуги своїм пацієнтам.

Наслідки впровадження запропонованих заходів
Оптимізація медичних відділень: цей захід включає допомогу при 

оптимізації роботи в цілому: спеціалізація підприємства і перерозподіл 
потоків пацієнтів в наркологічні відділення, зміцнення інфраструктури, 
впровадження медичної інформаційної системи на всіх рівнях. КП ВОНД 
«Соціотерапія» вже провела оптимізацію штатного розкладу та ліжкового 
фонду у 2019р., що привело до підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів.



Вигоди від впровадження запропонованої ініціативи:
• економія коштів підприємства за рахунок концентрації на надання 

спеціалізованих послуг;
• підвищення якості та безпечності надання послуг за рахунок 

концентрації на розвитку послуг;
• підвищення зручності отримання медичних послуг зі сторони 

пацієнтів;
• підвищення кваліфікації залученого персоналу та їх ефективності за 

рахунок збільшення об’єму роботи, яка забезпечить регулярну 
практику для лікарів та іншого медичного персоналу;

• вивільнення працівників, яких можна залучити на надання інших нових 
послуг;

Централізація адміністративно-сервісного відділу 
Найкращим варіантом для КП ВОНД «Соціотерапія» є централізація 

адміністративно-сервісного відділу, що відображає таблиця №4. На заваді 
цієї альтернативи може стати юридична структура підприємства та 
недостатній рівень комунікації між лікарнями. Можливим варіантом є 
функціонування підприємства, яке буде фінансуватися в пропорції до 
кількості персоналу та загального бюджету підприємства, та яке буде 
надавати адміністративні послуги, що дозволить акумулювати кошти для 
втілення в життя медичних та немедичних ініціатив.

Таблиця №4

Вигоди від впровадження запропонованої ініціативи:
• Економія коштів підприємства за рахунок економіки масштабу на наданні 
внутрішніх адміністративно-сервісних послуг (чим більше внутрішніх послуг 
надано, тим менше вони коштують);
• Підвищення кваліфікації залученого персоналу та їх ефективності за 
рахунок спеціалізації працівників на певних типах завдань, курсів 
підвищення кваліфікації, збільшенню заробітної плати та використання 
ліцензійного програмного забезпечення для вищого рівня автоматизації 
процесів;
• Збереження можливості впливу підприємства на діяльність 
централізованого адміністративно-сервісного відділу;
• Вивільнення працівників, яких можна залучити на надання інших (нових) 
послуг

ІНІЦІАТИВИ ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ 
ПІДПРИЄМСТВА

При розробці стратегії було виділено три ключові стратегічні напрямки 
розвитку КП ВОНД «Соціотерапія»: забезпечення високого рівня безпеки та 
доступності послуг, підвищення рівня задоволення пацієнтів та оптимізація



діяльності лікарні. На основі цього було розроблено ряд ініціатив, виконання 
яких забезпечуватиме досягнення лікарнею стратегічних цілей.

У Таблиці 5 наведено перелік цих ініціатив та показники їх досяжності. 
Таблиця №5

Перелік стратегічних ініціатив КП ВОНД «Соціотерапія»

Стратегічний
напрямок

Ініціатива Показник досяжності

Забезпечення
високого
рівня
безпеки та
доступності
послуг

Проведення незалежного 
аудиту та регулярної 
перевірка актуальності 
медичних протоколів

- Обрання організації для проведення 
незалежного аудиту;
- Проведення аудиту підприємства двічі на 
рік;

Проведення щорічних перевірок 
актуальності медичних протоколів;

Сприяння налагодженню 
співпраці зі швидкою 
медичною допомогою

Надання допомоги при розробці маршруту 
доставки пацієнта. Зростання рівня 
задоволеності пацієнтів.

Сприяння налагодженню 
співпраці із мережею 
ЦПМСД та ЦРЛ

Надання актуальної інформації по 
підприємству щодо: рівня технічного 
оснащення, виду можливої кваліфікованої 
допомоги яку може надавати лікарня, інших 
аспектів діяльності лікарні - Зростання 
рівня задоволеності пацієнтів

Тестування персоналу в 
рамках профілактики 
інфекційних хвороб

Проведення тестування персоналу двічі на 
рік. Зменшення кількості інфекційних 
захворень в підприємстві. Зменшення кіл-ті 
персоналу та пацієнтів, які були заражені

Підвищення
рівня
задоволення
пацієнтів

Створення мотиваційної 
системи для медперсоналу 
(бонуси, надбавки тощо)

Підвищення показників ефективності праці 
персоналу (збільшення кіл-ті обслугованих 
пацієнтів, покращений рівень надаваних 
послуг) - Збільшення кількості лікарів

Оптимізація процесу 
реєстрації пацієнтів в 
підприємстві (розділення 
процесу на 2 частини: 
реєстрація пацієнтів та 
відповіді на телефонні 
дзвінки)

Пришвидшення процесу реєстрації 
пацієнтів
Зростання рівня задоволеності пацієнтів
послугами підприємства
Зменшення кількість скарг від пацієнтів

Покращення навігації в 
підприємстві
(облаштувати заклад
інформаційними
вказівниками)

Встановлені вказівники для кожного 
відділення та важливих адміністративних 
зон (приймальня, реєстрація)
Простіша орієнтація для пацієнтів -  
зменшення кількості запитів до персоналу 
щодо місцезнаходження необхідного 
відділу

Впровадження 
електронної реєстрації 
черги

Пришвидшення процесу реєстрації 
пацієнтів
Зменшення довжини черги 
Зменшення кількість скарг від пацієнтів

Комп’ютеризація процесів 
відображених на папері

Пришвидшення процесу надання послуг - 
Швидший та легший доступ до необхідної



інформації
Зменшення кількості втраченої інформації

Проведення щорічного 
аудиту наявного 
обладнання та його стану

Проведення аудиту підприємства 1 раз на 
рік
Краще розуміння поточного технічного 
стану пзакладу (сильних та слабких сторін) 
та формування переліку закупки необхідної 
апаратури за пріоритетом 
Покращення рівня технічного оснащення 
закладу

Створення мотиваційної 
системи для медперсоналу 
(бонуси, надбавки тощо)

Підвищення показників ефективності праці 
персоналу (збільшення кіл-ті обслугованих 
пацієнтів, покращений рівень надаваних 
послуг)
Збільшення кількості лікарів

Оптимізація
діяльності
підприємства

Сприяння автономізації 
роботи адміністративно- 
сервісного відділу

Збір та чітке оформлення інформації щодо 
поточного функціонування закладу 
(фінансові звіти, кіл-ть співробітників / 
ставок)
Автоматичне надання інформації щодо 
поточного стану закладу

Створення фонду 
розвитку підприємства

Збільшення (поява) бюджету на розвиток 
підприємства
Розробка плану впровадження покращення 
підприємства на отримані кошти 
Надходження більшої кількості грошей до 
підприємства
Підвищена якість надаваних послуг
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Стаж на керівний посаді 32 роки

Призначений на посаду 
керівника КП ВОНД 
«Соціотерапія»

Розпорядженням Вінницької обласної Ради 
№346 від 19.05.2017 року

Курси підвищення 
кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації з організації і управління 
охороною здоров’я у 1993,1997, 2002, 2007, 2012, 2017рр.

Категорія ВИЩА



КП «Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія» -  є обласним 
медичним закладом третинного рівня, який надає спеціалізовану наркологічну медичну 

допомогу населенню Вінницької області.

Показники діят
. ■

іьності диспансер
9 П 1 Я

оу
П  МІІ4 КЛ ІІАО

Кількість відвідувань

/_ и  І о

34812

£ »\3  1 9

31598

/Ц И П С ІМ ІІЧ С І

-3214

Середня вартість одного відвідування 35,2 48,09 +12,89

Робота стаціонару

Кількість відділень 3 3 -

Кількість ліжок 120
120

з 01.10.2019р. - 
80

-40

Кількість пролікованих хворих 1926 1817 -109

Середній термін лікування 20,1 19,5 -0,6

Середня вартість одного ліжко-дня 380,0 389,37 + 9,37

Штатним розписом диспансеру 
затверджено посад: 198,25 162,5 -35,75

Слайд 1



Фінансово - господарська діяльність

Консолідований бюджет, всього

Всь
2018

17916,2

ого
2019

21433,4

Бюджеті
2018

17022,0

НІ кошти 
2019 

19870,2

Власні
2018

894,2

кошти
2019

1563,2

Джерела надходження:

1. Державний та обласний бюджет 17916,2 21433,4 17022,0 19870,2 894,2 1563,2

2. Надання медпослуг, 
господарська діяльність, оренда 800,0 1456,4 - - 800,0 1456,4

3. Благодійна допомога 94,2 106,8 - - 94,2 106,8

4. Видатки: 17827,9 21160,9 17022,0 19870,2 805,9 1290,7

на заробітну плату та нарахування 13280,1 15422,0 13050,2 15006,0 229,9 415,1

на енергоносії 1199,8 1373,2 1186,6 1336,3 13,2 36,9

на комунальні послуги 13,8 13,1 12,5 13,1 1,3 -

на медикаменти 1145,4 1193,0 949,1 1019,4 196,3 173,6

на харчування хворих 570,7 555,3 570,7 555,3 - -

інші поточні видатки 1598,8 2605,2 1253,3 1940,1 345,5 665,1

Закупівля товарів та послуг
- всього 3451,1 5216,7 3451,1 4341,1 _ 875,6

через площадку Ргогогго 3387,7 4682,8 3387,7 4238,0 - 444,8

Економія відповідно до обрахунків 
кошториса 105,4 162,0 105,4 155,4 - 6,6

Слайд 2



Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне 
використання

В 2019 році було залучено власних коштів на утримання диспансеру 
1456,4 тис. грн.

Структура власних коштів у 2019 р.:
- Благодійна допомога -  145,4 тис. грн., в т.ч. грошові внески на препарати 
пацієнтами ЗПТ- 106,8 тис. грн.
- Надання медичних послуг -1426,1 тис. грн.
-Доходи від оренди -30,3 тис.грн.
- Інші товарно-матеріальні цінності - 276,6 тис. грн.
- Придбано меблів, обладнання - 385,3 тис. грн.
- Виконаних поточних ремонтних робіт - 109,1 тис. грн.

Слайд З


