
Додаток 1.2 
до Порядку 2

ПОГОДЖЕНО:

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО :

(посада уповноваженої особи)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

Рік 2020 Коди

Назва підприємства Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради» за ЄДРПОУ 05484178

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ 150

Територія Вінницька за КОАТУУ 0510100000

Орган державного управління Вінницька обласна рада за СПОДУ 1004

Галузь Лікарняні заклади за ЗКГНГ 91511

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів заКВЕД 86 .10

Одиниця виміру тис. грн.

Форма власності Комунальна

Середньооблікова кількість штатних працівників Стандарти звітності П(с)БОУ 25

Місцезнаходження вул. Мічуріна, 32, м. Вінниця Стандарти звітності МСФЗ

Телефон 61-17-36

Прізвище та ініціали керівника Слободяннж Г.Г.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020

Найменування показника Код рядка Факт минулого 
року

Фінансовий план 
поточного року 

(затверджений зі 
змінами)

Прогноз на 
поточний рік

Плановий рік 
(усього)

У тому числі за кварталами планового року

І П Ш ІУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

І. Формування фінансових результатів
Доходи
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч. 1010 1 333,69 677,90 677,85 12 482,39 75,50 3 998,85 4 257,05 4 150,99

дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення" 1011 11 950,12 3 842,08 4 107,05 4 000,99

дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю 1012 1 333,69 677,90 677,85 532,27 75,50 156,77 150,00 150,00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки 1020
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: 1030 34 099,83 33 585,97 33 555,71 10 596,34 7 122,15 759,27 1 178,07 1 536,85
0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" 1031 28 188,07 25 367,19 25 348,65 9 152,14 6648,87 399,79 577,62 1525,85
0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" 1032 2 795,60 1 809,00 1 808,57 1 433,20 473,28 359,48 600,44
0718320 " Збереження природно-заповідного фонду" 1033 791,28 302,60 291,60 11,00 11,00
0717363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій" 1034 2 002,94 5 440,88 5 440,88 0,00

0712144 "Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет" 1035 321,95 666,30 666,01 0,00

Інші доходи, у т.ч.: 1040 12 109,45 9 145,01 9 098,86 6 225,25 3 853,61 2 143,14 113,45 115,05
дохід від додаткової (господарської) діяльності 1041 23,90 29,56 28,72 4,64 4,64
дохід від операційної оренди активів 1042 174,10 268,57 222,68 522,17 93,72 213,46 106,70 108,30
дохід від реалізації майна 1043 7,77 2,91 2,91 0,00
дохід від одержаних відсотків 1044 20,26 6,75 6,75 6,75
дохід від одержаних штрафів, пені тощо 1045 0,00
дохід від виявлення нестачі 1046 0,00
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків 1047 9 521,06 8 843,53 7 390,82 4 040,80 2 892,55 1 148,25
дохід з державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо) 1048 2 382,62 1 453,28 1 637,38 862,70 774,68
дохід від підприємств, організацій, фізичних осбі та від інших бюджетни установ 
для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчудження для суспільних 
потреб земельних ділянок та розміщення на ни._ інших об'єктів нерухомого майна, 
що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

1049 0,44 0,44 0,00



Найменування показника Код рядка Факт минулого 
року

Фінансовий план 
поточного року 
(затверджений зі 

змінами)

Прогноз на 
поточний рік

Плановий рік 
(усього)

У тому числі за кварталами планового року

І П Ш ІУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Видатки
Поточні видатки

Заробітна плата 1050 13 795,01 15 776,56 15 776,55 13 920,20 4 291,58 3 426,59 3 156,91 3 045,11
Нарахування на оплату праці 1060 3 005,06 3 472,05 3 453,52 3 009,50 936,30 777,14 660,27 635,79
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1070 1 319,49 1 074,78 958,87 485,97 307,34 78,64 50,00 50,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1080 12 217,84 10 062,24 10 061,52 6 544,97 3 502,86 2 042,12 500,00 500,00
в т.ч. централізовані закупівлі, тощо 1081 2 083,06 2 284,70 787,39 60,17 727,22
Продукти харчування 1090 536,99 516,25 516,24 470,07 110,42 29,53 130,13 200,00
Оплата послуг (крім комунальних) 1100 2 732,77 2 037,66 2 034,75 923,98 525,30 198,68 100,00 100,00
Видатки на відрядження 1110 13,32 17,59 17,59 0,27 0,27
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 1120 2 591,54 2 149,49 2 248,02 3 212,90 729,63 458,15 499,26 1 525,85

Оплата теплопостачання 1121 1 313,02 793,42 859,46 1 229,90 539,68 91,70 68,53 529,99
Оплата водопостачання та водовідведення 1122 92,48 86,91 86,91 109,30 30,93 21,19 29,18 28,00
Оплата електроенергії 1123 1 186,04 1 191,11 1 223,60 1 753,60 141,51 327,71 346,51 937,87
Оплата природного газу 1124 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1125 78,06 78,06 120,10 17,51 17,55 55,05 30,00
Оплата енергосервісу 1126 0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 1130 13,84 3,39 3,39 14,55 14,55

Соціальне забезпечення 1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 1141 26,93 9,86 9,86 0,00
Інші виплати населенню 1142 3,95 1,84 1,84 0,00
Інші поточні видатки 1150 15,36 18,48 18,48 48,14 3,90 44,24

Капітальні видатки 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1160 5 228,72 7 887,14 7 887,13 673,42 673,42
Капітальне будівництво 1170 0,00
Капітальний ремонт інших обєктів 1180 5 998,28 500,00 500,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 1190 0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 1200 7,13 0,00
Усього доходів 1210 47 542,98 43 408,87 43 332,41 29 303,98 11 051,26 6 901,26 5 548,57 5 802,89
Усього видатків 1220 47 506,22 43 527,33 43 487,77 29 303,98 11 095,57 7 055,09 5 096,57 6 056,75
Фінансовий результат 1230 36,76 -118,45 -155,35 0,00 107,00 -153,83 452,00 -253,86

II. Розрахунки з бюджетом
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) 2010 3 105,10 3 690,17 3 690,17 4 151,81 914,61 935,25 1 048,28 1 253,68
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2020 2 392,48 2 755,90 2 755,90 2 746,04 666,78 665,48 744,14 669,64
Інші податки, збори та платежі на користь держави 2030
Податкова заборгованість 2040

III. Рух грошових коштів
Залишок коштів на початок періоду ЗОЮ 81,24 118,00 118,00 51,90 51,90 158,90 723,80 100,00
в тому числі резерв ЗОН
Залишок коштів на кінець періоду 3020 118,01 51,90 51,90 50,00 158,90 723,80 100,00 50,00
в тому числі резерв 3021

IV. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 4010

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 4011
Капітальні інвестиції, у т.ч.: 4020 11 227,00 8 387,14 8 387,13 0,00 0,00 220,02 0,00 0,00

капітальне будівництво 4021
придбання (виготовлення) основних засобів 4022 5 228,72 7 887,14 7 887,13 205,91
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4023 14,11
придбання (створення) нематеріальних активів 4024
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних 
засобів 4025

капітальний ремонт 4026 5 998,28 500,00 500,00
Вартість основних засобів 4030 9 832,32 16 131,70 16 131,70 15 274,20 15 481,70 л



Найменування показника Код рядка Факт минулого 
року

Фінансовий план 
поточного року 
(затверджений зі 

змінами)

Прогноз на 
поточний рік

Плановий рік 
(усього)

У тому числі за кварталами планового року

І П Ш ГУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, ут.ч .: 5010

кредити 5011
позики 5012
депозити 5013 20,26 6,75 6,75 6,75

Інші надходження 5020
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 5030

кредити 5031
позики 5032
депозити 5033

Інші витрати 5040

VI. Коефіцієнтний аналіз
Валова рентабельність 6010 1,001 0,997 0,996 1,000 0,996 0,978 1,089 0,958
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації 6020 1,086 0,692 0,692 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 6030 0,236 0,194 0,194 0,000 0,000 0,032 0,000 0,000

Коефіцієнт зносу основних засобів 6040 0,513 0,429 0,429 0,469 0,472 0,469 0,469 0,469

VII. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи 7010 11 139,30 17 438,70 17 438,70 16 440,00 17 150,70 16 788,70 16 440,00 16 440,00

Оборотні активи 7020 4 983,60 4 097,40 4 097,40 4 000,00 4 988,50 4 912,80 4 000,00 4 000,00

Усього активи 7030 16 122,90 21536,10 21 536,10 20 440,00 22 139,20 21 701,50 20 440,00 20 440,00

Дебіторська заборгованість 7040 43,30 47,90 47,90 30,00 79,40 143,60 52,60 30,00

Кредиторська заборгованість 7050 32,10 8,80 8,80 800,00 4,80 801,90 800,00 800,00

VIII. Дані про персонал та оплата праці
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, 
що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: 8010 235 241 241 222 224 221 221 221

Керівник 8011 1 2 2 2 2 2 2 2

Адміністративно-управлінський персонал 8012 5 4 4 3 4 3 3 3

Лікарі 8013 48 48 48 47 48 47 47 47

Середній медичний персонал 8014 84 87 87 83 84 82 82 82

Молодший медичний персонал 8015 43 46 46 42 43 42 42 42

Спеціалісти 8016 9 10 10 10 10 10 10 10

Педагоги 8017 1 1 1 1 1 1 1 1

Інший персонал 8018 44 43 43 34 32 34 34 34

Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами 8019



Найменування показника Код рядка Факт минулого 
року

Фінансовий план 
поточного року 
(затверджений зі 

змінами)

Прогноз на 
поточний рік

Плановий рік 
(усього)

У тому числі за кварталами планового року

І П III ГУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Фонд оплати праці, у т.ч.: 8020 13 795,01 15 776,55 15 776,55 13 920,20 4 291,58 3 426,59 3 156,91 3 045,11

Керівник 8021 215,93 392,46 392,46 433,95 93,13 155,70 92,56 92,56

Адміністративно-управлінський персонал 8022 588,50 568,70 568,70 476,23 221,15 75,76 82,71 96,61

Лікарі 8023 3 147,05 3 464,89 3 464,89 3 656,42 1 007,02 848,54 900,00 900,86

Середній медичний персонал 8024 4 840,18 5 435,69 5 435,69 4 350,16 1 324,50 1 140,10 985,56 900,00

Молодший медичний персонал 8025 2 314,50 2 714,70 2 714,70 2 746,80 822,20 652,60 652,00 620,00

Спеціалісти 8026 597,43 815,74 815,74 832,95 216,73 206,22 210,00 200,00

Педагоги 8027 91,11 94,12 94,12 54,81 27,57 9,08 9,08 9,08

Інший персонал 8028 2 000,31 2 290,25 2 290,25 1 368,88 579,28 338,59 225,00 226,00

Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами 8029

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: 8030 59,47 72,84 72,84 62,70 75,02 63,42 52,41 53,04

Керівник 8031 17,99 16,35 16,35 216,98 15,52 25,95 15,43 15,43

Адміністративно-управлінський персонал 8032 9,81 11,85 11,85 158,74 18,43 8,42 9,19 10,73

Лікарі 8033 5,46 6,02 6,02 77,80 6,99 6,02 6,38 6,39

Середній медичний персонал 8034 4,80 5,21 5,21 52,41 5,26 4,63 4,01 3,66

Молодший медичний персонал 8035 4,49 4,92 4,92 65,40 6,37 5,18 5,17 4,92

Спеціалісти 8036 5,53 6,80 6,80 83,30 7,22 6,87 7,00 6,67

Педагоги 8037 7,59 7,84 7,84 54,81 9,19 3,03 3,03 3,03

Інший персонал 8038 3,79 4,44 4,44 40,26 6,03 3,32 2,21 2,22

Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами 8039

Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: 8040

Керівник 8041

Адміністративно-управлінський персонал 8042

Лікарі 8043

Середній медичний персонал 8044

Молодший медичний персонал 8045

Спеціалісти 8046

Педагоги 8047

Інший персонал 8048

Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами 8049

в.о. Директора______________________________  С  { Ї гСіц /  Г.Г. Слободянюк_______________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Розпорядженням Вінницької 
обласної ради
№ _____ від
«____ »_______________ 2020 р.

П Л А Н  Р О З В И Т К У  
комунального некомерційного підприємства 

«Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради»

м. Вінниця 
2020 рік



і1. Описовачастина

1.1. Аналітична довідка про підприємство: аналіз поточної ситуації у сфері

діяльності з графічною структурою та основними показниками роботи за 2018 -  
2020 роки;

Вінницька область -  область в Центральній Україні. Обласний центр — 
місто Вінниця. Розташована на правобережжі Дніпра в межах Подільської височини. 
На заході межує з Чернівецькою та Хмельницькою, на півночі з Житомирською, на 
сході з Київською, Кіровоградською та Черкаською, на півдні з Одеською областями 
України та з Республікою Молдова, в тому числі частина кордону приходиться на 
невизнане Придністров'я.

Загальна чисельність населення Вінницької області станом на 01.01.2020 року 
становить 1 553 309 осіб, з них у міських поселеннях проживає 77 881 осіб (50,8%), у 
сільській місцевості -  75 428 осіб (49,2%). Чоловіків -  718 972, жінок -  834 337, 
дорослі 18 і старше -  1 267 620, працездатного віку -  945 646, Діти (0-14років) -  
242 525, підлітки (15-17років) -  43 144, діти(0-17років) -  285 689. Жінки фертильного 
віку -  360 890.

В останні роки відмічається старіння сільського населення, що суттєво впливає 
на розповсюдженість ендокринної патології та її своєчасне виявлення. Особливо це 
впливає на таку патологію як цукровий діабет II типу. Так структура цукрового 
діабету має такий вигляд: 8%) займає діабет І типу та 92% цукровий діабет II типу. Це 
суттєво впливає на роботу первинної ланки щодо раннього виявлення ЦД 2 типу у 
загрозливої групи ( вік після 45, ІХС, гіпертонічна хвороба, надлишкова вага 
патологія ШКТ та опорно-рухового апарату...), що потребує значних організаційних 
та матеріальних затрат. На дану проблему вказує те, що при епідеміологічних 
дослідженнях серед населення області на один виявлений випадок ЦД 2 типу є З 
невиявлених. Наслідком цього є те, що цей тип ЦД дебютує макро - та 
мікросудинними ускладненнями: на 10-15 років раніше розвивається ІХС, інсульти, 
інфаркти, враження нижніх кінцівок (діабетична ступня ), тощо. А в 
некомпенсованих пацієнтів з ЦД 1 типу розвиваються мікросудинні ускладнення у 
віці 25-30 років, наслідком чого є зростання непрямих затрат від ендокринних 
хвороб: соціальні, психологічні, смертність, інвалідність... Прикладом цього є те, що 
значна частина серед пацієнтів на гемодіалізі є пацієнти з цукровим діабетом.

В населених пунктах, де переважає населення більше молодого віку,структура 
ендокринної патології змінюється. Здебільшого це надлишкова вага, патологія 
щитовидної залози та цукровий діабет І типу, що впливає на репродуктивну функцію 
у чоловіків та жінок (латентний гіпотиреоз через відсутність скринінгу на ТТГ, не 
розвинутий такий фах, як андрологія, нефропатія...).



Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний 
високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради» на
сьогоднішній день є одним з найбільших на Україні медичних закладів, що надає 
високоспеціалізовану медичну допомогу хворим з ендокринною патологією. 
Розташований центр на території пам’ятника архітектури та садово-паркового 
мистецтва 18 століття, колишнього родового маєтку графа Грохольського.

В

Іг

і  
я

1

і
і №
• Я м "  Зі*'ЯІШ;

1§
_________ |НННЯ|ННННННННННЩ ННН|НЦНННВЯННННЯІ

-  .

ік#<ми

н н в н ш і "

'  "  •  • • •  - ;  '  • > '  : ■ ' : "' І - : ' ", ■ ' ' ■  :-  ■ •  '  *

Діяльність центру спрямована на забезпечення доступної своєчасної 
висококваліфікованої спеціалізованої ендокринологічної допомоги населенню 
Вінницької області з ендокринною патологією, розладами харчування, порушеннями 
обміну речовин та порушеннями репродуктивної функції ендокринного ґенезу.

Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний 
центр розгорнуто на 100 ліжок: терапевтичне відділенні №1 на 40 ліжок, в т.ч. 10 
ліжок для дітей з ендокринною патологією, терапевтичне відділення №2 -  на 40 
ліжок, хірургічне відділення на 20 ліжок, з яких 15 ліжок для хворих із синдромом 
діабетичної стопи. Щорічно в стаціонарних відділеннях лікується біля 3,7 тис. 
хворих, з них близько 120 пацієнтів з інших областей України та сусідніх держав 
(Молдови, Білорусі, Росії, Азербайджану). Консультативна поліклініка щорічно 
приймає близько 1 7 - 1 8  тис. пацієнтів (68 -  72 тис. відвідувань). В хірургічному 
відділенні виконується щорічно близько 620 оперативних втручань. Операційна
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активність є стабільно високою: 85-93%. Це ампутації нижніх кінцівок на різних 
рівнях, тиреоїдектомії, гемітиреоїдектомії, екстирпації аденом паращитовидних 
залоз, абдомінопластика та інші. Вдало проводиться лікування синдрому діабетичної 
стопи.

З 1977 року ВОКВЕЦ згідно відповідного наказу МОЗ України є клінічною 
базою кафедри ендокринології та хірургії Вінницького національного медичного 
університету їм. М.І.Пирогова, завдяки цьому співробітництву, медична допомога 
хворим надається згідно сучасних світових вимог науки і практики. Фахівці закладу 
згідно вимог Державного експертного центру МОЗ України спільно із працівниками 
кафедр беруть участь у міжнародних клінічних дослідженнях.

Спільно з кафедрою ендокринології щорічно організовуються науково- 
практичні конференції з міжнародною участю. Проводяться майстер-класи для 
лікарів різних спеціальностей та медичних сестер.

У 2013 році Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер 
(ВОКЕД) перейменований у Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр (ВОКВЕЦ).

У грудні 2016 року Державна акредитація закладу успішно пройдена та 
підтверджена вища акредитаційна категорія (серія сертифікату МЗ №013386, рішення 
від 23.02.2017 року№183). 24 липня 2020 року успішно пройдена чергова акредитація 
центру, очікується сертифікат із МОЗ.

З 1990 року згідно вимог Сент - Вінтсентської декларації, а потім резолюції 
ООН в Центрі функціонує школа хворих цукровим діабетом, на її основі в 2017 році 
у закладі створено Тренінговий центр, який включає: «Школу хворих на цукровий 
діабет», тиреошколу, школу для пацієнтів з надлишковою вагою. Тренінговий центр 
створено для широкої аудиторії: для пацієнтів, членів їх сімей, студентів медичних 
закладів, лікарів та медичних сестер, громадських організацій, які опікуються 
проблемами ендокринології та інших зацікавлених осіб. Лікарями центру 
проводяться навчання з питань профілактики цукрового діабету та надання першої 
невідкладної допомоги хворим на цукровий діабет, особливостей харчування при 
цукровому діабеті для учнів закладів середньої та професійно-технічної освіти, 
студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації, слухачів післядипломної освіти, а також 
вихователів, вчителів, викладачів учбових закладів, працівників поліції та інших.

У ВОКВЕЦ проводяться усі види УЗ-досліджень на апаратах експертного 
класу, рентгенологічні обстеження, в т.ч. мамографія, функційні методи діагностики, 
повний спектр гормональних та біохімічних обстежень на сучасному обладнанні.

В лікуванні пацієнтів широко застосовуються реабілітаційні методи лікування: 
післяопераційна реабілітація,фізіотерапевтичні методи лікування: електротерапія, 
пневмопресингтерапія, лазеротерапія, ультразвукова терапія, світлолікування, 
магнітотерапія, лікувальна фізкультура, масаж.

Г



ВОКВЕЦ являється користувачем II рівня «Державного реєстру хворих на 
цукровий діабет, що потребують інсулінотерапї» та здійснює контроль за 
користувачами І (лікарями), III рівня (аптечними мережами).
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№ з/п Найменування показника 2018 2019 бмісяці 
в 2020

Діяльність консультативної поліклініки
Потужність 50 50 50

1.
Кількість відвідувань лікарів включно з 
профілактичними 56433 58357 15383

у тому числі дітьми віком 0-17 років включно 5292 4942 1127
2. Проведено операцій в консультативній поліклініці 46 50 18
3. Денний стаціонар

3.1. Кількість ліжок 20 20 20

3.2. Лікувалось хворих 671 690 172
у тому числі дітей віком 0-17 років включно 53 52 10

3.3. Проведено хворими ліжко-днів 6380 6514 1610

Показники роботи 2018 2019
Прогнозовані 

показники 
на 2020

І.Здійснено відвідувань у поліклініку (план 52 
тис./рік) 56 433 58357 30767

2. Кількість спеціалізованих відділень 4 4 4

3. Кількість ліжок 100 100 100

4. Кількість пролікованих всього , чол.: 3620 3703 2193

в т. ч. дітей 437 451 203

4.Середній термін лікування, днів 9,9 9,7 9,5

5.Хірургічна активність, % 80,3 81,6 84,3

б.Середня вартість 1 ліжко-дня, грн. 85,0 76,9 130,0

7. Середня вартість одного дня по харчуванню, грн. 11,84 15,70 15,36

8. Кількість штатних посад 265,75 265,75 261.00

9. Зайнятих штатних посад 249,75 246,75 219,5

Характеристика основних показників закладу (обсяг надання послуг):



№ з/п Найменування показника 2018 20X9 бмісяці 
в 2020

Діяльність стаціонару
1. Кількість розгорнутих ліжок 100 100 100

2. Надійшло хворих 3607 3730 1083
у тому числі дітей віком 0-17 років включно 420 444 101

3.
Виписано хворих 3620 3703 1096
у тому числі виписано дітей віком 0-17 років 

включно 437 451 101

4. Померло 10 12 3
5. Проведено хворими ліжко-днів 35884 36032 10360

6. Проведено ліжко-днів дітьми віком 0-17 років 
включно 3687 3889 892

Структура хвороб в стаціонарі
1 Новоутворення 92 108 41

2 Хвороби ендокринноїсистеми, розлади харчування, 
порушення обміну 3074 3123 949

2.1 В тому числі цукровий діабет 2711 2796 836
3 Хвороби системи кровообігу 0 4 1

3.1 3 них ішемічна хвороба серця 0 2 0
4 Хвороби органів травлення 1 1 0
5 Хвороби сечостатевої системи 3 2 0
6 Вагітність , пологи, післяпологовий період 6 6 0

Хірургічна робота стаціонару:
1. Кількість проведених операцій 581 581 224

1.1. Операції на ендокринній системі 319 309 113

1.1.1 3 них на щитоподібній залозі 302 282 107
3 них паращитоподібних залозах 17 27 5

1.2 Операції на судинах 0 4 2
1.3. Операції на кістково-м'язевій системі 154 143 62
1.4. Операції на молочній залозі 2 2 0
1.5. Операції на шкірі та підшкірній клітковині 104 123 47
1.6. Інші 2 0 0
2. Кількість оперованих хворих 545 546 215

Трансфузія крові, її компонентів, препаратів та кровозамінних рідин
1. Компонентів крові (доз) 739 183 45
2. Компонентів крові (літрів) 40 47 11,18
3. Кровозамінні рідини(літрів) 322 225 52,6
4. Кількість проведених трансфузій 739 183 45
5. Кількість хворих, яким проведено трансфузфї 83 87 32

Рентгенологічні дослідження:
1. Кількість рентгенологічних досліджень 3914 3860 1393

Ультразвукові дослідження
1. Кількість ультразвукових досліджень 63545 48484 7223
2. Органів черевної порожнини 14800 7816 486



№ з/п Найменування показника 2018 2019 бмісяці
в 2020

3. Жіночих статевих органів 2266 2225 641
4. Молочної залози 487 250 39
5. Щитоподібної залози 19754 15711 4102

Діяльність лабораторії
1. Проведено аналізів 389343 397374 129579

1.1. загальноклінічних 67432 69519 22399
1.2. біохімічних 173676 173964 54041

Фізіотерапевтичне відділення
1. Проліковано хворих 3165 3237 836
2. Проведених процедур 41588 41577 10299

Діяльність кабінету функціональної діагностики
1. Кількість обстежених хворих 8090 7789 2269
2. Зроблено досліджень 9673 9187 2686

Зменшений рівень показників діяльності закладу за І півріччя 2020 року 
пов'язаний з епідеміологічною ситуацією -  коронавірусною хворобою. Окремі 
структурні підрозділи не працювали в зв'язку з введенням карантину. З середини 
березня до червня 2020року не працювали терапевтичні відділення та денний 
стаціонар поліклініки, який так ще і не працює. Планування роботи закладу піддано 
загрозі введення нового етапу карантину. При сприятливих умовах планування на 
2020рік відповідатиме рівню діяльності закладу протягом 2018-2019років.

1.2.Презентація підприємства підготовлена в Microsoft PowerPoint, формат РРТ,
РРТХ (або аналог), не більше 10 слайдів з діаграмами та фотоматеріалами у 
додатку.

Презентація 303 підготовлена в Microsoft PowerPoint додається.



]2.1.[||Актуальна інформація про адміністрацію підприємства з коротким резюме

2̂ 1 Програма організаційно-управлінських змін

про керівників.

Прудиус Пилип Григорович

З 1984 року - на посаді головного лікаря, а потім директора КНП «Вінницький 
обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької 
обласної Ради», заступник директора з травня 2020 року в зв’язку з оголошенням 
конкурсу на посаду директора, кандидат медичних наук зі спеціальності, має вищу 
кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація та управляння охорони 
здоров’я» та «Ендокринологія» .

Основне кредо Життя:«Цінуй людей, які тебе оточують і ти досягнеш успіху»

Народився 25 листопада 1952 року у с. Собківка Уманського району 
Черкаської області. У 1976 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. 
Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». Трудовий шлях почав лікарем- 
інтерн-терапевтом Жмеринської районної лікарні. У 1977 -  головний лікар 

^  Кацмазівської дільничої лікарні, 1980 -  став завідувачем відділення швидкої 
допомоги Жмеринської районної лікарні.

У 1981 обійняв посаду лікаря-інспектора лікувально-профілактичного сектору 
Вінницького облздороввідділу. З 1984 -  головний лікар Вінницького обласного 
клінічного ендокринологічного диспансеру. Під керівництвом Пилипа Прудиуса 
диспансер став однією з потужних установ СРСР й донині є найбільшим медичним 
закладом відповідного профілю в Україні, має статус високоспеціалізованого 
визнаний у Європі. Сьогодні є потужною клінічною базою для Вінницького 
медичного університету. Тут впроваджено подіатричну службу ( діабетична ступня), 
організовано «Школу хворих на цукровий діабет», нові методики діагностування та 
лікування ендокринологічних захворювань. Завдяки ентузіазму Пилипа Григоровича 
реалізовано міжнародні Дні діабету в області та підтримано Всеукраїнський 
молодіжний фестиваль «Тонус», акцію «Бачити барвистий світ», спрямовані на



соціальну та психологічну адаптацію людей, хворих на ЦД. Організовано 
міжнародний чемпіонат з міні-футболу «ДІАЄВРО-2012». Проводять його щороку.

Відмінник охорони здоров’я, має вищу кваліфікаційну категорію за 
спеціальністю «Організація та управління охорони здоров’я» та «Ендокринологія». 
Експерт Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА за фахом 
«Ендокринологія», кандидат медичних наук зі спеціальності «Медична та біологічна 
інформатика і кібернетика». Член академії відділення «Сучасні медичні технології та 
екологія» (присвоєно звання Академіка). Заслужений лікар України (2007р.)

Зі студентських років Пилип Григорович займається громадською діяльністю. 
Організатор та перший президент клубу «Інтернаціональна дружба» Вінницького 
медичного інституту ім. М.І. Пирогова.

Ініціативи Пилипа Прудиуса втілюють на рівні держави й області, зокрема з 
проблем екології, ГМО, заборони реклами спиртних напоїв тощо. Пилип Прудиус є 
членом Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету. Член бюро Української 
діабетичної федерації, член президії Асоціації ендокринологів України, президент ГО 
«Вінницька обласна асоціація ендокринологів», голова громадської ради при ОДА.

За особливі заслуги перед українським народом відзначений Почесною 
грамотою Верховної Ради України, нагороджений орденом «За заслуги III 
ступеня(2013)». Переможець у номінації «Людина року».

Загальний стаж -  44 роки
Професійне удосконалення:
- курси тематичного удосконалення з ендокринології на базі факультету 

післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І.Пирогова, 2018 р.
- курси стажування за спеціальністю «Ендокринологія» на базі факультету 

післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І.Пирогова, 2019 р.
- курси стажування за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»
на базі факультету післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І.Пирогова, 2019 р.
- курси тематичного удосконалення «Бізнес-планування в охороні здоров’я» на 

базі національної медичної академії післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика , 2020 р.

Громадська діяльність
Голова громадської організації «Вінницької обласної асоціації 

ендокринологів», член правління Асоціації ендокринологів України, член бюро 
Української діабетичної Федерації, член правління спілки громадської організації 
Всеукраїнської асоціації захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації», член Європейської 
асоціації по вивченню цукрового діабету, член Національної Координаційної ради з 
питань Комплексної програми «Цукровий діабет», обраний дійсним членом 
Української технологічної академії по відділенню «Сучасні медичні технології та 
екології» з присвоєнням звання Академік.

Голова громадської ради при Вінницькій обласній Раді (з 2005 р. по 2014 р.) 
Голова громадської ради при Вінницькій ОДА (з 2009 р. по теперішній час).
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Експерт Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування та комітету з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів трьох скликань.

За останні два роки реалізовані грантові проекти спільно із ГО громадян хворих 
цукровим діабетом «Благовіст» та ГО «Вінницька обласна асоціація 
ендокринологів», «Рання діагностика діабетичної ретинопатії за допомогою 
фундоскопа DR Fundus», «ВОКВЕЦ -  навчальний центр IDF», створені умови для 
проведення телемедичних консультацій.

Винаходи
Біля 40публікацій в національних та міжнародних виданнях , монографія 

«Медичні інформаційні системи в діагностиці , лікуванні і прогнозуванні цукрового 
діабету», 2013 р. , винаходи:

- Патент на корисну модель №31508 «Спосіб вимірювання інтенсивності 
світла», 2008 р.

- Патент на корисну модель №55134 «Оптоелектронний біопроцесорний 
годинник », 2010 р.

- Деклараційний патент на корисну модель №11961 «Аналого-цифровий 
перетворювач для біосигналів», 2006.

- Авторське право на твір « Комп’ютерна програма «Реєстратура 
автоматизованої поліклініки (РАП) » , свідоцтво про реєстрацію №37078, 2011 р.

Нагороди, почесні звання
Заслужений лікар України ( Указ Президента України №549 від 22.06.2007 р.) 

Лідер охорони здоров’я України , 2019 р. Переможець обласного конкурсу «Людина 
року» у номінації «Громадський діяч року».

Нагороджений:
- Відзнакою Президента України -  ювілейною медаллю «20 років незалежності 

України» (Указ Президента України №822/2011 від 19.08.2011)
- орденом «За заслуги » III ступеню (Указ Президента від 15 червня 2013 р. 

№331/2013)
- Почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед 

Український народом (Розпорядження Голови Верховної Ради України№696 від 
20.02.2013 р.)

- Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної 
Ради за особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, 
вагомі трудові здобутки

- нагрудним знаком і дипломом «Патріот України» за проявлений патріотизм 
та бездоганне служіння Україні в рамках міжнародного проекту «Україна й українці
-  цвіт нації, гордість країни »

- пам'ятним нагрудним знаком «За бездоганну медичну службу» (від 24 серпня 
2018 р.)



- Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною» (Рішення 38 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 26 червня 2019 р. №844)

- вищою нагородою Товариства Червоного Хреста України «Почесна відзнака» 
(Постанова Президії Правління Товариства Червоного Хреста України від 12.09.2012 
р. Пр.№7)

- Ювілейною відзнакою з нагоди 20-ої річниці внутрішньої безпеки МВС 
України

- нагрудним знаком Федерації профспілок Вінницької області «За співпрацю»
- Medal XXV - Lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetykow zaszczegolne zaslugi 

dla rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Diabetykow, 2006
- козацькою відзнакою орденом «Пресвята Покрова» (Наказ №17/11 від 17 

листопада 2010 p.).
Занесений на обласну Дошку пошани «Праця і звитяга вінничан» 

(Розпорядження голови Вінницької ОДА від 18.серпня 2008 р. №322).
Під керівництвом Прудиуса П.Г. трудовий колектив нагороджений:
- трудовий колектив Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого 

ендокринологічного центру Почесною грамотою Верховної Ради України за особливі 
заслуги перед Українським народом/Розпорядження Голови Верховної Ради 
України№329-к від 10.06.2019 р.

- Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер Почесним 
дипломом учасника національної презентаційно-рейтингової програми «Діловий 
імідж України. Національні досягнення» за високий професіоналізм, вагомий внесок 
у соціально-економічний, науковий та культурний розвиток України, формування та 
популяризацію її гідного міжнародного іміджу.

Отриманий сертифікат Vinnytsia Regional Clinical Highly-Specialized 
Endocrinology Centr, Vinnytsia- Ukraine has fulfilled the requirements of the

International Diabetes Federation and hasbeen approvedasan International 
Diabetes Federation Centre of Education.
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Слободянкж Ганна Григорівна
Медичний директор, в.о. директора КНГІ «Вінницький обласний клінічний 

високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради».
Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація та 

управляння охорони здоров’я» та «Ендокринологія».
Народилася 4 червня 1972 року в м. Жмеринці Вінницької області.
Здобула медичну освіту у Вінницькому державному медичному університеті 

ім. М.І. Пирогова (лікувальна справа), отримала кваліфікацію спеціаліста-лікаря. 
Пройшла інтернатуру за спеціальністю «Терапія». Згодом працювала лікарем- 
кардіологом у відділковій лікарні рідного міста. У 2001 році -  почала працювати в 
Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному 
центрі лікарем-ендокринологом. У 2008-2013 роках -  завідувач консультативної 
поліклініки. З 2013 р працює на посаді заступника головного лікаря з медичної 
частини та медичного директора Вінницького обласного клінічного 
високоспеціалізованого ендокринологічного центру.

Загальний стаж -  з 31.08.1988 р.
Лікарський стаж -  з 01.08.1995 р.
Нагороди, почесні звання - Почесна грамота ДОЗ Вінницької ОДА, 2018 р., 

грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», 2018 р.
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Д2.2.Ц Розроблення та впровадження ефективної структури управління підприємства.
Структура установи перебудовується під функції,пов’язані з нею, як КНГТ та згідно з договором з НСЗУ

СТРУКТУРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦШНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ВШНИЦЬКИЙОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙЦЕНТР ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
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2.3.Ц Розроблення та підписання колективного договору.
Заклад працює згідно колективного договору. Новий колективний договір в 

процесі розробки.

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

В центрі розроблені та застосовуються заходи із зменшення тривалості строку 
перебування на ліжку: якомога повніше обстеження пацієнта на амбулаторному етапі 
надання медичної допомоги, робота лікаря на амбулаторному етапі у напрямку 
компенсації захворювання в домашніх умовах із застосуванням портативних приладів 
для визначення глюкози: глюкометрів та систем добового моніторування глюкози; 
робота з пацієнтом у «Школі хворих на цукровий діабет»; застосування 
консультування пацієнтів по телефону після виписки зі стаціонару для подальшої 
корекції цукрознижуючої терапії; ефективне лікування хірургічної патології в 
стаціонарі із застосуванням сучасного обладнання та фармакотерапії; застосування 
сучасного обладнання при оперативних втручаннях для зменшення тривалості ліжко- 
дні після операції.

Розроблення та впровадження заходів із збільшення частки амбулаторної2.5.
медичної допомоги у структурі медичної допомоги, що надається підприємства.

Застосування реклами консультативної поліклініки закладу на сторінках 
соціальних мереж, на власному сайті та в ЗМІ, покращення сервісних послуг у закладі, 
збільшення кількості відвідувань до лікарів шляхом призначення повторних 
консультацій пацієнтам з хронічними захворюваннями (робота лікаря на 
амбулаторному етапі у напрямку компенсації захворювання в домашніх умовах із 
застосуванням портативних приладів для визначення глюкози: глюкометрів та систем 
добового моніторування глюкози; робота з пацієнтом у «Школі хворих на цукровий 
діабет»; застосування консультування пацієнтів по телефону після виписки зі 
стаціонару для подальшої корекції цукрознижуючої терапії; збільшення відвідувань 
поліклініки пацієнтами із синдромом діабетичної стопи, збільшення кількості
опе
2.6

зативних втручань, тощо).
Розрахунок та обґрунтування потреби у кадрах у розрізі спеціальностей:

1.Укомплектованість лікарями:

Фізичні особи 49
--------- — :---- х 100 = — —  х 100 = 95,6%
Штатні посади 51,25

З зовнішніми сумісниками

Фізичні особи 49 + 1
--------- — :---- х 100 = — — X 100 = 97,5%
Штатні посади 51,25



2.Укомплектованість середніми медпрацівниками:

Фізичні особи 83
х 100 = ——  х 100 = 87%

Штатні посади 95,25

З.Укомплектованість молодшим медперсоналом:

Фізичні особи 42
х ю о  = ——  х 100 = 90,8%

Штатні посади 46,25

З зовнішніми сумісниками

Фізичні особи 42 + 2
х 100 = ____х 100 = 95%

Штатні посади 46,25

4.Укомплектованість іншим персоналом( в т.ч. 2 біолога):

Фізичні особи 56
їїї-------•---------- х 100 = х 100 = 82%Штатні посади 68,25



[̂ Програма фінансово-економічної діяльності

Оцінка фінансового стану підприємства за 2018-2020 роках.3.1.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
тис, грн.

№
з/іі

Показник 201.Х рік 2019 рік
Відхилення 2019 від 201.4 Очікувані 

дані 2020р.
Ні і \н. К ИІШ2020 від 2019

абсолютне відносне(%) абсолютне відносне(%)
1 Активи підприємства 16 122.90 21 536.10 5 413.20 33.57 20 440,00 -1 096.10 -5.09

2
Необоротні активи 11 139.30 17 438.70 6 299.40 56.55 16 440.00 - 998.70 -5.73

питома вага у загальному обсязі активів,% 69.09 80.97 80.43

3
Оборотні активи 4 983.60 4 097.40 - 886.20 - 17.78 4 000.00 -97.40 -2.38

питома вага у загальному обсязі активів,% 30.91 19.03 19.57

3.1.
Матеріальні оборотні активи 4 822.30 3 997.60 - 824.70 - 17.10 3 806.40 -191.20 -4.78
питома вага у загальному обсязі оборотних 
активів,%

29.91 18.56 18.62

3.2.
Дебіторська заборгованість 43.30 47.90 4.60 10.62 143.60 95.70 199.79
питома вага у загальному обсязі оборотних 
активів,% 0.27 0.22 0.70

3.3.
Грошові кошти та їх еквіваленти 118.00 51.90 -66.10 - 56.02 50.00 - 1.90 -3.66
питома вага у загальному обсязі оборотних 
активів,%

0.73 0.24 0.24

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

Загальний обсяг активів у 2019 році зріс на 33,6% у порівняні до 2018 року, у зв’язку із отриманням необоротних активів 
та використанням оборотних активів. Необоротні активи зросли за рахунок отримання основних засобів на суму 6299,40 тис. 
грн. (56,6%), в т.ч. незавершених капітальних інвестицій (утеплення даху та фасаду денного стаціонару корпус «Л») -  1 307,0 
тис. грн. Оборотні активи зменшились на 886,2 тис. грн. (17,8%) за рахунок: використання матеріальних оборотних активів 
(медикаменти та перев’язувальні матеріали, предмети, матеріали, інвентар) на 824,7 тис. грн. (17,1%); збільшення дебіторської 
заборгованості на 4,6 тис. грн. (10,6%); зменшення грошових коштів та їх еквівалентів на 66,10 тис. грн. (56,0%). Зменшення 
оборотних активів у 2019 році пов’язане з використанням залишків та зменшення їх надходжень. ^
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Загальний обсяг активів у 2020 році зменшиться на 5,1% у порівняні до 2019 року, у зв’язку із вибуттям необоротних 

активів та використанням оборотних активів. Необоротні активи зменшились за рахунок вибуття (зносу) основних засобів на 
суму 998,7 тис. грн. {5,1%). Оборотні активи зменшаться на 97,4 тис. грн. (2,4%) за рахунок: використання матеріальних 
оборотних активів (медикаменти та перев’язувальні матеріали, предмети, матеріали, інвентар) на 191,2 тис. грн. (4,8%); 
збільшення дебіторської заборгованості на 95,7 тис. грн.; зменшення грошових коштів та їх еквівалентів на 1,90 тис. грн. 
(3,7%>). Зменшення оборотних активів у 2020 році пов’язане з використанням залишків та зменшення їх надходжень.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ
тис, грн.

№ : : :Г ; :: ;: : : 
Показник (фінансування)

- . ; ■ .. :.. . .... . ............. :.... .
2018 рік 2019 рік

Відхилення 2019 від 2018 Очікувані Відхилення 2020 від 2019
з/н абсолютне відносне(%) дані 2020р. абсолютне відносне(%)

1
Обсяг надходжень за усіма джерелами утворення 
активів

47 542,98 43 332,41 -4  210,57 -8,86 29 303,98 - 14 028,43 - 32,37

1.1.
Кошти обласного бюджету (в т.ч. медична субвенція) 32 093,89 28 114,83 - 3 979,06 - 12,40 10 596,34 - 17 518,49 -62,31

питома вага у загальному обсязі надходжень, % 67,51 64,88 36,16

1.2.

Надходження на виконання державних цільових 
програм

4 385,56 6 894,16 2 508,60 57,20 13 587,50 6 693,34 97,09

питома вага у загальному обсязі надходжень, % 9,22 15,91 46,37

в тому числі

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

2 382,62 1 453,28 - 929,34 - 39,00 13 587,50 12 134,22 834,95

1.2.2. Реалізація інвестиційних проектів (ДФРР) 2 002,94 5 440,88 3 437,94 171,64 - - 5 440,88 -100,00

1.3.
Надходження від платних послуг 1 333,70 677,80 - 655,90 -49,18 532,27 -145,53 -21,47

питома вага у загальному обсязі надходжень, % 2,81 1,56 1,82

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

9 521,06 7 390,82 -2  130,24 -22,37 4 040,80 - 3 350,02 -45,33

питома вага у загальному обсязі надходжень, % 20,03 17,06 13,79

1.5.
Інші надходження 208,78 254,80 46,02 22,04 547,07 292,27 114,71

питома вага у загальному обсязі надходжень, % 0,44 0,59 1,87
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)  )
Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 році зменшився на 4 210,57 тис. грн. (8,9%) у порівнянні до 2018 року, в 

тому числі за рахунок :

-  надходжень з обласного бюджету -  на 3 979,06 тис. грн. (12,4%);
-  надходжень на виконання державних цільових програм -  929,35 тис. грн. (39,0%), з них за заходами (бюджетна 

програма КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, інших товарів і 
послуг» у частині: «Закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження», «Закупівля витратних матеріалів 
для визначення рівня глюкози в крові, глісованого гемоглобіну»;

-  надходжень від платних послуг -  655,9 тис. грн. (49,2%), за рахунок зменшення надходжень від клінічних досліджень 
на 660,7 тис. грн. (54,3%);

-  надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників -  2 130,25 тис. грн. (22,4%).

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2020 році зменшився на 14 028,43 тис. грн. (32,37%) у порівнянні до 2019 року, в 
тому числі за рахунок :

-  надходжень з обласного бюджету -  на 17 518,49 тис. грн. (62,3%);
-  надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників - 3 350,02 тис. грн. (45,33%);
-  надходжень від платних послуг -  145,53 тис. грн. (21,5%о), за рахунок зменшення надходжень від клінічних 

досліджень;
-  надходжень на реалізацію інвестиційних проектів бюджетна програма КПКВК 0717363 «Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 5 440,88 тис. грн.
Надходження на виконання державних цільових програм збільшились на -  6 693,34 тис. грн. (97,09%), за рахунок 

надходжень від НСЗУ у розмірі 11 950,12 тис. грн.
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)  > 
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

тис, грн.

№
ї/іі

Напрямок витрат

Касові видатки по роках І

2018 2019 Очікувані дані 2020р. ::

Примітка
всього

питома вага 
у загальному 

обсязі 
витрат,%

всього

питома вага 
у загальному 

обсязі 
витрат,%

відхилення 
2019 до 2018,

%
всього

питома вага 
у загальному 

обсязі 
витрат,%

відхилення 
2020 до 2019,

%

1 Поточні видатки 36 272.09 76.35 35 100.64 80.71 -3.23 28 630,56 97.70 - 18.43

1.1.
Видатки на оплату праці з 
нарахуваннями на оплату 
праці

16 800.06 35.36 19 230.08 44.22 14.46 16 929,70 57.77 -11.96

1.2. Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали 12 217.84 25.72 10 061.52 23.14 - 17.65 6 544,97 22.33 -34.95

1.3. Продукти харчування 536.99 1.13 516.24 1.19 -3.86 470.07 1.60 - 8.94

1.4. Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 2 591.54 5.46 2 248.02 5.17 - 13.26 3 212.90 10.96 42.92

1.5. Соціальне забезпечення 26.93 0.06 9.86 0.02 -63.39 - 100.00

1.6.

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

4 098.73 8.63 3 034.92 6.98 -25.95 1 472.92 5.03 - 51.47

2 Капітальні видатки 11 234.13 23.65 8 387.13 19.29 -25.34 673.42 2.30 -91.97

2.1.
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

5 228.72 11.01 7 887.13 18.14 50.84 673.42 2.30 -91.46

2.2. Капітальний ремонт 5 998.28 12.63 500.00 1.15 -91.66 - 100.00

2.3. Реконструкція та реставрація 7.13 0.02 - 100.00 - 100.00

Разом 47 506.22 100.00 43 487.77 100.00 -8.46 29 303,98 100.00 -32.62
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)  ' )
Загальний обсяг видатків у 2019 році зменшився на 4 018,45 тис. грн. (8,5%) у порівнянні до 2018 року, в тому числі за 

рахунок :

-  капітальних видатків -  на 2 847,0 тис. грн. (25,3%), за рахунок зменшення видатків на капітальний ремонт на 96,7%), 
роботи з реконструкції та реставрації не проводились;

-  поточні видатки скоротилися на 1 171,45 тис. грн. (3,2 %), за рахунок зменшення: інших поточних видатків на 1 063,81 
тис. грн. (25,9%>) , а саме : предмети, матеріали, обладнання та інвентар (27,3%), продукти харчування (3,9 %), оплата послуг 
(крім комунальних) (25,5%); медикаментів та перев’язувальних матеріалів на 2 156,32 тис. грн. (17,7%) .

Загальний обсяг видатків у 2020 році зменшився на 14 183,79 тис. грн. (32,6%) у порівнянні до 2019 року, в тому числі за 
рахунок :

-  капітальних видатків -  на 7 713,71 тис. грн. (92,0%), роботи по капітальному ремонту, реконструкції та реставрації не 
проводились;

-  поточні видатки скоротилися на 6 470,08 тис. грн. (18,4 %), за рахунок зменшення: інших поточних видатків на 
1 562,00 тис. грн. (51,5%>); медикаментів та перев’язувальних матеріалів на 3 516,55 тис. грн. (34,95%); видатків на оплату праці 
на 2 300,38 тис. грн. (11,96%); продукти харчування (8,9 % ).
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3.2.| Аналіз реалізації програми медичних гарантій.
З 1 квітня 2020 року підприємство уклало договір з Національною службою 

здоров'я України №0659-Е420-Р000, предметом якого є надання медичних послуг за 
програмою медичних гарантій, на наступні пакети:

— Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
— Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних
операцій;
— Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) 

медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та 
стоматологічну допомогу.

За даними пакетами передбачене наступне фінансування на 2020 рік:

№
з/п

.. .  .

■

Перелік пакетів медичних 
послуг за програмою МГ

- - - - -

Сума по 
договору,

Причини зменшення 
фінансування за

Шляхи вирішення 
проблеми та термін

тис. грн.
-------------

г ім г
■ -..........-

виконання
і

1

2
Хірургічні операції дорослим 
та дітям у стаціонарних 
умовах

3

2 745.207

4 5

2

Стаціонарна допомога 
дорослим та дітям без 
проведення хірургічних 
операцій

7 224.425

3

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

1 980.485

Разом 11 950.117

ЦЗ.З.Ц 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;
-  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:

Наявне сучасне лабораторне та діагностичне обладнання для проведення
широкого спектру лабораторних та інструментальних досліджень.

Висококваліфікований кадровий склад з багаторічним досвідом. 
Сформований десятками років досвід закладу та створення традиції високої 
культури спілкування з пацієнтами.

Комплексний підхід до лікування хворого з урахуванням ускладнень 
основного захворювання та супутньої патології

Застосування новітніх медичних технологій в оперативному лікуванні 
ендокринної патології (захворювань щитоподібної, прищитоподібних залоз, 
синдрому діабетичної стопи, тощо).

Наявність тренінгового центру, в складі якого функціонує школа хворих на 
цукровий діабет, тиреошкола. Сертифікація тренінгового центру з отриманням 
відповідного сертифікату та використання логотипу міжнародної діабетичної 
федерації.

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

№
з/п

_ _____

1

Перелік
послуг/заходів

’•■■■■•! « у ; “"-'--і '

Реалізація програми 
медичних гарантій за 
договором з НСЗУ

за
договором 3 

НСЗУ

11 950Л2

Прогноз Д 0 
за джерела*

за договорами з 
підприємствами 
платні послуги

х о д і в  2 
їй фінансу

Обласний
бюджет

[)20 рік 
вання

Інші
джерела

- — - ---------------

.

Разом
доходів

у 7  . ■/ . .. і’ .. ,,

11 950Л2

Прогнозні 
витрати 

2020 року

11 950.12

2 Реалізація обласних 
цільових програм

4 677.10 5 922.80 10 599.90 10 599.90

3

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

1 055.52 4 040.80 5 096.32 5 096.32

4

Реалізація
державних цільових 
програм (лікарські 
засоби, медичні 
вироби тощо за 
рішеннями 
центральних органів 
виконавчої влади 
України)

1 637.38 1 637.38 1 637.38

тис, грн.



3 
■='

. . .  ..

Перелік
послуг/заходів за

договором 3 
НСЗУ

Прогноз Д 0
за джерелам 

за договорами з 
підприємствами 
платні послуги

х о д і в  2 
(и фінансу

Обласний

1)20 рік 
вання

Інші
,

Разом

- - 
. ■ . .. . 
Прогнозні 
витрати 

2020 року 
,. \ •• V: . . .

бюджет джерела доходів

5

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

-

6
Реалізація 
інвестиційних 
лізингових проектів

- -

7 Реалізація грантових 
проектів - -

8

Здійснення 
фінансової 
діяльності (позики, 
депозит тощо)

20.26 20.26 20.26

Разом 11 950.12 1 055.52 4 677.10 11 621.24 29 303.98 29 303.98

За рахунок обласного бюджету у 2020 році виконуються наступні заходи:

-  обласна цільова програма КПКВ МБ 0712152 «Інші програми, заклади та заходи 
у сфері охорони здоров’я» Обласна програма «Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров’я громадян» на 2016-2020 роки на суму 1 433,2 тис. грн., забезпечуються 
лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів 
на суму 400,0 тис. грн.; наборами для визначення рівня гормонів в організмі на 719,07 
тис. грн.; лабораторні реактиви для проведення клініко-діагностичних досліджень 
хворих на орфанні захворювання на 314,13 тис. грн.;

-  здійснюється оплата енергоносіїв та комунальних послуг на суму 3 212,9 тис. 
грн., забезпеченість 100%.
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3.5.|[Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування 
Центру 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:

Лім/и

1

Перелік заходів

Платні послуги

Очікувана сума 
надходжень, тис. грн.

532.30

Питома вага у 
загальному обсязі

і...':,;.' ІНШИХ джерел,0/»

11.64

2 Реалізація інвестиційних недержавних 
проектів

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

4 040.80 88.36

4 Реалізація грантових проектів

Разом 4 573.10 100.00

В КНП «ВОКВЕЦ ВОР» діють тарифи на лабораторні клініко-діагностичні 
дослідження, які затвердженні Розпорядженням Вінницької обласної державної 
адміністрації №379 від 24 травня 2019 року «Про внесення змін до розпорядження 
голови Вінницької обласної державної адміністрації від 08 листопада 2011 року 
№617»

Підприємство планує розширити перелік надання платних послуг. Заплановано 
проведення ультразвукових досліджень; рентгенологічних досліджень; оздоровчих 
масажів, надання консультативних послуг лікарями Центру, надання послуг у 
стаціонарних відділеннях Центру в палатах з поліпшеним сервісним 
обслуговуванням, тощо.

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

Протягом своєї роботи в останні роки заклад був навантажений у повному 
об’ємі, у стаціонар закладу постійно існує черга для планової госпіталізації, 
госпіталізація пацієнтів завжди обґрунтована, кількість пролікованих пацієнтів у 2019 
році зросла у порівнянні з 2020 роком на 3,2%, скоротився середній ліжко-день на 
2,0%. Скорочення тривалості ліжко-дня в терапевтичних відділеннях вдалося за 
рахунок впровадження нових медикаментозних препаратів та схем лікування 
цукрового діабету, застосування під час лікування сучасних методів моніторування 
глюкози крові, в хірургічному відділенні -  завдяки використанню під час операцій 
сучасного обладнання, що скорочує час операції, покращує якість швів та попереджує



виникнення ускладнень оперативних втручань. У центрі планується оптимальна 
кількість ліжко-місць -100 (терапевтичне відділення №1 на 40 ліжок, в т. ч. 10 ліжок 
для дітей з ендокринною патологією), терапевтичне відділення №2 -  на 40 ліжок, 
хірургічне відділення на 20 ліжок, з яких 15 ліжок для хворих із синдромом 
діабетичної стопи) Також планується залишити 6 ліжок у відділенні анестезіології з 
ліжками для інтенсивної терапії.

Прогнозовані показники на 2020 рік враховують зменшення кількості пацієнтів 
із-за пандемії вірусної інфекції, спричиненою коронавірусом СОУГО 19.

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

Для покращення роботи закладу, лікування пацієнтів згідно сучасних клінічних 
протоколів надання медичної допомоги, впровадження нових методик та технологій, 
діагностика та лікування ендокринної патології (в тому числі орфанних захворювань) 
в амбулаторних, та в стаціонарних умовах, також покращення надання медичної 
допомоги у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, покращення 
роботи персоналу в електронній медичній системі є необхідність в поновленні та 
закупці нового обладнання. Зокрема, планується закупівля обладнання:

- Електрокардіограф. В центрі є три 12-канальні електрокардіографи (2004, 
2009 та 2015рр. виписку), з яких два (2004р та 2009р) потребують заміни кабелів 
відведення та один 3-канальний електрокардіограф (2008р). Об’єм навантаження 
становить близько 8000 обстежень на рік. Потрібен сучасний 12-канальний 
електрокардіограф з програмним забезпеченням та можливістю підключення до 
персонального комп’ютера.

- Також є необхідність у придбанні апарату УЗД експертного класу для 
проведення тонкоголкової пункційної біопсії щитоподібної залози. Апарат НАМК 
2102, який використовується для таких процедур, 2006р випуску з об’ємом 
навантаження близько 3000 обстежень на рік, потребує заміни у зв’язку з низькою 
якістю зображення.

- Цифровий переносний рентгенівський діагностичний комплекс необхідний 
для проведення рентгенографії в умовах стаціонару важким пацієнтам. У центрі в 
наявності апарат АРМАН 1982р. випуску, введений в експлуатацію в 2009р., 
навантаження близько 500 пацієнтів на рік, потребує заміни у зв’язку зі застарілістю 
обладнання та низькою якістю зображення на плівках.

- Холтер АТ та ЕКГ. В центрі є два холтери ЕКГ 2004р. (Іхолтер ЕКГ не 
працює, вийшов з ладу, інший холтер ЕКГ в робочому стані) та 1 холтер АТ 2009 р.( 
не працює манжета), їх програмне забезпечення несумісне з програмою ОосїогЕІекБ, 
яка використовується в закладі, тому потрібні холтери з оновленим програмним 
забезпеченням. Об’єм навантаження становить близько 120 обстежень нарік.
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- Рентгенологічний денситометр. В центрі відсутній. Застосування 
рентгенівської денситометрії є золотим стандартом в діагностиці остеопорозу, зокрема 
ендокринного генезу.

- Апарат низькочастотної електротерапії"Радіус-01" -  відсутній у центрі. 
Необхідний для комплексного лікування діабетичної невропатії. Має знеболювальну 
протиспастичну дію.

- Апарат для лазерної терапії "Медік - 2К"- відсутній у центрі. Дія 
знеболювальна. Необхідний для комплексного лікування діабетичної невропатії та 
ангіпатії. Має судинорозширювальну та антинабрякову дію.

- Апарат для ВАК терапії ран. В центрі в наявності один такий апарат. Апарати 
використовуються для сучасного лікування синдрому діабетичної стопи, їх 
використання призначаються хворому індивідуально, тривалість процедури до 4 діб, 
тому в центр необхідно придбати ще два подібних апарата.

- Відеоендоскопічний комплекс. Відсутній в центрі. Необхідний для 
впровадження операцій на шлунку з приводу морбідного ожиріння

- Аналізатор електролітів. Наявний в центрі апарат введений в експлуатацію у 
2005 році. За 15 років виконана 66000 аналізів, апарат потребує частого ремонту і в 
даний час -  списання та заміни

- Аналізатор гормонів DXL-бООнеобхідний для забезпечення щоденного 
виконання кількості аналізів амбулаторних та стаціонарних пацієнтів, для заміни 
аналізатора ACCESS, який вийшов з ладу

- Автоматичний аналізатор сечі необхідний для розширення об’єму аналізу 
сечі. «Уроксан» (аналізатор сечі, який є в центрі), є напівавтоматичним працює в 2005 
року, невірно рахує лейкоцити та інші елементи сечі.

- Дефібрілятор - монітор. Дефібрілятор, наявний в центрі, 2012 року випуску, 
потребує часто ремонту, не має сучасних режимів для проведення дефибріляції, не 
має автоматичного режиму для проведення кардіореанімаційних заходів та потребує 
заміни.

- Апарат TIIBJT. Апарати в наявності, є один апарат експертного класу, решта 
апаратів (чотири) ШВЛ 2002 року випуску, в яких немає сучасних режимів проведення 
вентиляції легень. Два з них потребують списання та заміни.

- Медичний аспіратор. У центрі є в наявності один, який використовується в 
операційній. Є необхідність в придбанні ще двох апаратів для реанімаційних хворих.

- Наступне обладнання відсутнє в центрі:
- Мийка ультразвукова - для оптимізації роботи медичних працівників, для 

покращення санітарно-епідеміологічного режиму, для передстерілізаційної очистки та 
дезинфекції інструментів багаторазового використання у важкодоступних місцях.

- Мийно - дезинфікуюча машина WD6010 - призначена для обробки великого 
переліку інструментів, які використовуються у лікарняних відділеннях та підлягають 
обов’язковій стерилізації. Дозволяє провести очищення, дезінфекцію та сушку



найскладніших інструментів, в тому числі й трубчастих. Оптимізація 
енергоспоживання. Для оптимізації роботи медпрацівників, для покращення 
санітарно-епідемічного режиму.

- Паровий стерилізатор 90М застосовується для стерилізації різних медичних 
інструментів, лабораторного посуду, перев’язувальних і шовних матеріалів, і інших 
предметів.

- Машина пральна промислова СМ-А-500П -  високошвидкісна, надійна в 
експлуатації машина. Високоякісне прання медичної білизни.

- Машина сушильна промислова МС-А-25 - відсутня у центрі. Для оптимізації 
роботи медпрацівників, для покращення санітарно-епідемічного режиму.

- Каток прасувальний 120/18 - для оптимізації роботи медпрацівників.

Метою проведення капітального ремонту в корпусах підприємства є утеплення 
дахів та фасадів будівель, підприємство розробило наступні заходи:

- провести технічне обстеження приміщень, будівлі тощо;
- отримати висновок про технічний стан приміщень, будівель;
- провести роботи відповідно до виготовлених проектно-кошторисних 

документацій.
З метою усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки відповідно до Припису ГУ ДСНС України у Вінницькій області та 
для покращення протипожежного стану об’єктів необхідно розробити наступні заходи:

- замовити та оплатити проектно-кошторисну документацію на встановлення 
системи оповіщення про пожежу III типу ;

- провести роботи з оброблення дерев'яних елементів горищних покриттів 
(крокви, лати) усіх будівель та споруд засобами вогнезахисту, які забезпечують І 
групу вогнезахисної ефективності;

- встановити глухі грати на вікнах приміщення актового залу, пристосувати до 
відкривання, розсування або знімання;

- провести роботи по встановленню пожежної сигналізації, оповіщення II типу;
- провести роботи по захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її 

проявів в будівлях закладу;
- придбання і монтаж обладнання системи голосового сповіщення III типу.



||3.8.ЦРозроблення моделі впровадження платних послуг. Затвердження 
Переліку платних послуг відповідно до вимог чинного законодавства.
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На підприємстві розроблено Положення про платні послуги, затверджене 
наказом КНП «ВОКВЕЦ ВОР» №101 від 02.06.2020 року. Даним наказом введенні в 
дію платні послуги, тарифи на які затвердженні Розпорядженням Вінницької 
обласної державної адміністрації №379 від 24 травня 2019 року «Про внесення змін 
до розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 08 
листопада 2011 року №617», п.2.1. Лабораторні клініко-діагностичні дослідження 
розділу II «Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням 
громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням 
телемедицини »;п.3.1. Лабораторні клініко-діагностичні дослідження розділу III 
«Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із 
суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом 
соціального страхування України)», п.4.1. Лабораторні клініко-діагностичні 
дослідження розділ IV «Медичне обслуговування, зокрема застосуванням 
телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, 
в тому числі за договорами страхування.

Підприємством розраховані калькуляції на ряд інших платних послуг, які подані 
на розгляд в обласний Департамент охорони здоров’я для подальшого затвердження.

3.9. Заходи з впровадження енергозберігаючих технологій
На підприємстві затверджено План заходів з енергозбереження на 2020 рік та 
орієнтовний прогноз на 2021-2022 роки, яким передбачено:

1
№з/п

г - ;
Перелік заходів з 
енергозбереження

Од.
виміру

2020

Кількість

рік

Сума, 
тис. грн.

2021 р 

Кількість

ік

Сума, 
тис. грн.

2022 р 

І\"І. ІЬК'ІС і ь

іік

Сума, 
тис. грн.

1 Електроенергія

1.1.

Замінити лампочки 
розжарювання на 
енергозберігаючі 
(LED груша)

ПІТ 100 5,0 100 5,0 100 5,0

1.2.

Замінити лампочки 
розжарювання на 
енергозберігаючі 
(LED світильник)

шт 100 20,0 100 20,0 100 20,0

1.2.

Придбання
низькотемпературного
плазмового
стерилізатора
(LK/MJG-100)

шт 1 1805,0
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№з/п
.
Де

1.3.

'

Перелік заходів з 
енергозбереження

У" л;?";.7ч ' "-Ч ■'■її'-'.Уу :Лі

Придбання парового 
стерилізатора ГК-100 
(прохідний)

' ■■ 
Од. 

виміру
Щ: &

.

шт

2020
______________________________

Кількість
' * * \  \

1

зік

Сума, 
тис. гри.
............................................

300,0

2021 р
-------------------------

Кількість

ік

Сума, 
тис. і рн.

2022 р 

Кількість
■

ІІК

Сума, 
тис. грн.

1.4.

Придбання
холодильників 3 
символом «А» 
електроекономніші до 
30%від холодильників 
старих марок.

ПІТ 1 18,0 1 18,0 1 18,0

1.5.
Заміна електроплит на 
енергоекономічні шт 1 50,0 1 50,0 1 50,0

2 Теплоенергія

2.1.

Капітальний ремонт 
даху та фасаду з 
утепленням корпусу 
«Ц» (будівля клубу 3 
прибудовами)

2.2.

Капітальний ремонт 
даху та фасаду з 
утепленням корпусу 
«Т» (майстерня)

2.3.

Капітальний ремонт 
даху та фасаду з 
утепленням корпусу 
«И» (харчоблок, 
продовольчий та 
промислові склади)

2.4.

Капітальний ремонт 
даху та фасаду з 
утепленням корпусу 
«3» (гараж)

2.5.

Капітальний ремонт 
вентиляції
лікувального корпусу 
«Л» денного 
стаціонару з 
прибудовами 
(пральня)

3 Водопостачання

3.1.

Заміна металевих труб 
водопостачання на 
поліпропіленові по 
усім відділенням 
центру

3 Водопостачання



№з/п

3.1.

.

Перелік заходів з 
енергозбереження

-

......... . . .
Заміна металевих труб
водопостачання на
поліпропіленові по
усім відділенням
центру

Од.
виміру

м

2020
■ • * 

Кількість 

200

рік

Сума, 
тис. грн.

10,0

2021 р 

Кількість

150

ік

Сума, 
тис. гри.

7,5

2022 ^

.'.ї Г . ' К '  ; 

Кількість

150

>ік

Сума, 
тис. грн.

7,5

3.2.

Заміна метало 
пластикових труб на 
поліпропіленові по 
усім відділенням 
центру

м 150 7,5 200 7,5

3.10.| Впровадження аутсорсингу на певні види послуг.
КНП «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 

ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради» здійснює передачу медичних 
послуг на аутсорсинг згідно договору таким підприємствам:

- КНП «Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради» 
( проведення патологоанатомічних розтинів померлих; виготовлення гістологічних 
препаратів з видаленого біопсійного та (або) операційних матеріалів, встановлення 
діагнозів відповідно отриманого матеріалу; утилізація залишків секційного, 
біопсійного та операційного матеріалу, що не підлягає тривалому зберіганню в архіві;

-КНП «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» - 
надання виїзної консультативної допомоги пацієнтам;

- КНП «»Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради -  
надання консультативно-діагностичної допомоги пацієнтам;

-КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінницької 
обласної Ради »- надання консультативно-діагностичної допомоги пацієнтам;

- КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради» - 
надання консультативно-діагностичної допомоги пацієнтам віком від 0-17 років 
включно;

- КНП «Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом Вінницької обласної Ради» - забезпечення обстеження зразків сироваток крові 
на ВІЛ-інфекцію (виявлення антитіл/антигенів) методом ІФА /ІХЛА .

Що ж стосується господарських послуг, то собівартість даних послуг на 
підприємстві нижча за вартість цих послуг у сторонніх компаніях.

зо



[3.11.1 Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів
прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті підприємства.

Створено офіційні сторінки закладу 
на фейсбуці: ЬЦр5://\уут.£асеЬоок.сот/уіпепгіосеп1гЛ 

офіційну ^Е В - стрінкуЬЦр ://епс1осеп1ег.vn.ua/uk, 
на які постійно вноситься інформація.
В закладі створено реєстр скарг пацієнтів та вони оприлюднюються в місцях 

надання послуг (за умови знеособлення персональних даних), де вказана інформація 
про причини звернення та вжиті заходи. Створено інформаційні стенди у структурних 
підрозділах закладу для ознайомлення пацієнтів та відвідувачів Центру з публічною 
інформацією.
ІЩІПрограма управління якістю надання медичної допомоги

Впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної допомоги.
До критеріїв оцінки роботи лікаря відносяться: якість лікувально-діагностичного 

процесу (оцінка виставляється згідно експертного аналізу первинної документації), 
підвищення кваліфікації, наявність обґрунтованих скарг, робота по виявленню та 
реєстрації побічних дій ліків, санітарно-просвітницька робота, впровадження нових 
методик та технологій. Під час експертної оцінки первинної документації експерт 
оцінює: повноту відображених скарг, анамнезу, об’єктивного огляду, правильність 
постановки діагнозу, повноту лабораторних та інструментальних методів дослідження, 
наявність необхідних консультацій фахівців, правильність та корекція лікування, при 
оперативному лікуванні - своєчасність та адекватність операції, в стаціонарі - 
навчання пацієнта в «Школі хворих на цукровий діабет», динамічний нагляд, повнота 
виписного епікризу, стан захворювання при виписці - компенсація, субкомпенсація 
або декомпенсація захворювання, перевищення строку перебування в стаціонарі. Коли 
є діагностична помилка, ятрогенне захворювання - відсотки вираховуються. На кожен 
пункт приділяється певна кількість відсотків. Оцінка проводиться згідно нових 
клінічних протоколів, затверджених в закладі. Експертна оцінка роботи медичних 
сестер оцінюється за наступними критеріями: виконання лікарських призначень, 
дотримання затверджених стандартів по веденню медичної документації, санітарно- 
освітній роботі, виконання вимог режимних наказів, своєчасне підвищення 
кваліфікації, виконання правил трудової дисципліни. За цими критеріями робота 
медичних сестер оцінюється в балах. До критеріїв оцінки молодших медичних сестер 
відносяться: виконання правил догляду за пацієнтами, виконання вимог режимних 
наказів, об’єм знань щодо режимних наказів, трудова дисципліна.



4.2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні
медичної допомоги.

В центрі розробляються алгоритми роботи персоналу з пацієнтами. В даний час 
розробляються «Алгоритм роботи реєстратора», «Алгоритми первинного та 
повторного прийому пацієнтів» — для лікарів, «Якісне обслуговування пацієнтів по 
телефону і зустрічі в медичному закладі» - для працівників інформаційного центру та 
молодших медичних сестер,«Алгоритми роботи зі скаргами пацієнтів» — для 
медичного та технічного персоналу. В центрі впроваджується робота Саіі-центру.

4.3.1 Впровадження заходів з інфекційного контролю.
Ключові елементи профілактики інфекцій та інфекційного контролю в КНП 

«ВОКВЕЦ ВОР»:

- А} Створення комісії з інфекційного контролю, (виконується щорічно)
- План дій профілактики інфекцій та інфекційного контролю та його реалізація

Програма комісії з інфекційного контролю 
в КНП «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований 

ендокринологічний центр» Вінницької обласної Ради

№
з/п Заходи Термін

виконання В ідповідальні В ідмітка про 
виконання

1. Структура управління інфекційним контролем
1. Проводити планові та позапланові 

засідання КІК
Щокварталу та 
за потреби

Голова КІК

2. Уточнити склад КІК і визначити 
зміст та періодичність звіту членів 
КІК відповідно до розділу роботи

До 28.02.2020 Члени КІК

3. Використовувати у практиці 
критерії визначення інфекцій 
області хірургічного втручання

Упродовж року Голова КІК, 
заступник голови 
КІК

4. Контролювати виконання плану 
заходів з дотримання санітарно- 
епідемічного благополуччя

Упродовж року Голова КІК

5. Дотримувати Положення про КІК, 
регламенту роботи комісій, плану 
заходів з виконання санітарно- 
епідемічного благополуччя

Упродовж року Члени КІК

2. Облік і реєстрація госпітальних інфекцій
1. Контролювати оперативні заходи з 

локалізації та ліквідації внутрішньо 
лікарняної інфекції

За потреби Члени КІК

2. Розглядати випадки госпітальних 
інфекцій та вивчати стан справ на 
підприємстві щодо цих питань

Упродовж року Члени КІК

3. Визначити перелік госпітальних 
інфекцій та нозологічних станів, які 
підлягають реєстрації у 
стаціонарних структурних 
підрозділах підприємства та 
поліклінічному відділенні у

До 28.02.2020 Голова КІК, 
заступник голови 
КІК



№
з/п Заходи Термін

виконання Відповідальні Відмітка про 
виконання

відповідному журналі
4. Аналізувати якість обліку 

госпітальних інфекцій у 
відповідному журналі у 
стаціонарних структурних 
підрозділах підприємства

Постійно Члени КІК

З.Мікробіологічне забезпечення інфекційного контролю
1. Розробити графік відомчого 

лабораторного контролю 
стаціонарних структурних 
підрозділів підприємства

07.02.2020 Заступник голови 
КІК

2. Визначити перелік епідемічно 
важливих об'єктів,які підлягають 
обов'язковому бактеріологічному 
дослідженню, клінічного матеріалу 
або об'єктів зовнішнього 
середовища

До 28.02.2020 Голова КІК, 
заступник голови 
КІК

3. Контролювати бактеріологічні 
обстеження пацієнтів та персоналу, 
який із ними контактує, а також 
дослідження об'єктів довкілля

За потреби Голова КІК

4. Епідеміологічна діагностика внутрішньо лікарняних інфекцій
1. Проводити епідеміологічний нагляд 

за госпітальними інфекціями
Постійно Голова КІК

5. Профілактичні та протиепідемічні заходи у системі інфекційного контролю
1. Впровадити антимікробну 

профілактику під час оперативних 
втручань, що мають високий ризик 
розвитку інфекції

Постійно Голова КІК,

2. Аналізувати ведення «Карт 
спостереження», фоновий рівень 
захворюваності за інфекціями 
області хірургічного втручання

Щомісяця Голова КІК

3. Контролювати виконання інструкції 
щодо забору та транспортування 
біологічної рідини

Постійно Голова КІК

4. Контролювати проходження 
медперсоналом попередніх та 
періодичних медичних оглядів 
згідно з наказом МОЗ від 23.07.2002 
№280

Упродовж року Голова КІК

5. Аналізувати на розширених 
засіданнях оформлення актів 
комплексних перевірок фахівцями 
ДУ «Вінницький обласний 
лабораторний центр»

Упродовж року Голова КІК

6. Розробити чіткі правила та 
обов'язки медичного персоналу 
щодо догляду за пацієнтами у разі 
гнійно - запальних та інших 
інфекційних захворювань

II квартал Голова КІК, 
заступник голови 
КІК

7. Забезпечити імунізацію медичного 
персоналу проти грипу та 
обов'язкову імунізацію проти 
дифтерії

Згідно 3 
графіками 
календарем 
щеплень та 
епідситуацією

Адміністрація
закладу

33



№
з/п

Заходи Термін
виконання Відповідальні Відмітка про 

виконання
8. Упровадити поточну дезінфекцію і з 

дезінфектором у структурних 
підрозділах стаціонару в разі 
інфекційних захворювань

За епідситуації Заступник голови 
КІК

9. Запроваджувати використання 
разового медичного інструментарію 
та разових наборів для забору 
зразків крові на дослідження

Постійно Голова КІК, 
заступник голови 
КІК

10. Контролювати проведення 
дезінфекції у вогнищах інфекційних 
хвороб (заключного, поточного)

За наявності 
вогнищ інфекцій

Заступник голови 
КІК

11. Забезпечити закупівлю засобів 
контролю за перед стерилізаційним 
очищенням та стерилізацією

Упродовж року Г оловна медична 
сестра

12. Вживати заходів щодо розширення 
асортименту дезінфекційних 
засобів, впроваджувати нові та 
більш ефективні дезінфекційні 
засоби

Упродовж року Головна медична 
сетра

6. Навчання персоналу
1. Розробити програми відповідно до 

наказів для навчання спеціалістів 
різного профілю з питань 
інфекційного контролю, які 
адаптували до специфіки кожного 
підрозділу, а також під час прийому 
на роботу молодших спеціалістів

1 квартал Голова КІК

2. Проводити усні заліки на знання 
теоретичних і практичних навичок 
та тестовий контроль щодо 
санітарно - епідемічного 
благополуччя

Відповідно до 
плану

Завідувачі 
структурних 
підрозділів, сестри 
медичні старші

3. Організувати навчання у 
структурних підрозділах щодо 
правильноїінтерпретації результатів 
мікробіологічних досліджень

Раз на рік 
(листопад)

Голова КІК

4. Провести семінарське заняття та 
тренінг із питань профілактики 
інфекційних захворювань для 
лікарів

Травень, серпень Голова КІК

7. Інфекційна безпека персоналу
1. Забезпечити роботу медичного 

персоналу із застосуванням засобів 
індивідуального захисту

У разі аварій Голова КІК, 
завідувачі 
структурних 
підрозділів

2. Забезпечувати персонал засобами 
індивідуального захисту та 
санітарним одягом, контролювати їх 
використання

Постійно Голова КІК, 
заступник голови 
КІК

3. Проводити облік аварій (порізів, 
проколів цілісності шкіри, 
пов'язаних з потраплянням 
біологічних рідин тощо) у 
відповідному журналі

Постійно Завідувачі 
структурних 
підрозділів, сестри 
медичні старші

4. Проводити у разі аварій службове 
розслідування та залучати до нього 
фахівців з охорони праці

Постійно Члени КІК, інженер з 
ОП, завідувачі 
структурних /

Г "



№
з/п Заходи Термін

виконання Відповідальні Відмітка про 
виконання

підрозділів, сестри 
медичні старші

8. Контроль
1. Контролювати якість дезінфекції та 

стерилізації медичних виробів
Постійно Заступник голови 

КІК
2. Контролювати якість пост 

контактної профілактики ВІЛ- 
інфекції згідно з вимогами наказів 
МОЗ

У разі аварій Голова КІК, 
завідувачі 
структурних 
підрозділів,

3. Контролювати вияв, облік та 
реєстрацію внутрішньо лікарняної 
інфекції

Постійно Голова КІК

4. Проводити контроль за 
дотриманням санітарно- 
епідемічного благополуччя у 
структурних підрозділах 
підприємства

Постійно Голова КІК, 
заступник голови 
КІК

- Б) Створення програми з покращення гігієни рук
- Визначити координатора програми з покращення гігієни рук
- Визначити помічників координатора програми з покращення гігієни рук

(відповідальних у клінічних підрозділах)
- Внести корективи в наявні СОП із врахуванням необхідних практик з гігієни рук
- Обговорити та затвердити закупівлю спиртовмісних антисептиків для рук: 

закупівля (в разі необхідності) диспансерів , по можливості диспансер наявний 
при вході в кожну палату;
організувати закупівлю спиртовмісних антисептиків для рук з врахуванням 
доступності, ефективності, переносимості і вартості;
використати Протокол оцінки: спиртовмісний антисептик для рук (планування 

закупівель)( протокол оцінки потрібно розробити)
Провести оцінку дотримання правил та сприйняття гігієни рук серед медичних 
працівників (розроблений лист оцінки організації умов і дотримання правил 
гігієни рук медичного персоналу)

Лист оцінки організації умов і дотримання правил гігієни рук медичного
персоналу

Дата_________________________
Відділення____________________

Контрольний
показник Метод оцінки Індикатор Наявність

індикатора
1 .Протокол техніки 
миття рук

Попросити персонал 
пред'явити алгоритм 
по техніці миття рук

1.1 .Надрукований алгоритм 
миття рук,затверджений 
керівництвом лікарні

Так Ні

2. Оснащення місця 
для миття рук

Огляд місць для 
миття рук у всіх 
приміщеннях

2.1. Велика раковина з 
ліктьовим краном Так Ні

2.2. Наявність рідкого мила Так Ні



Контрольний
показник

Метод оцінки Індикатор Наявність
індикатора

в дозаторі
2.3. Наявність антисептика 
в дозаторі Так Ні
2.4. Наявність одноразових 
рушників Так Ні

2.5. Наявність контейнера 
для утилізації одноразових 
рушників і сміття 3 
педальним або будь-яким 
іншим безконтактним 
керуванням

Так Ні

3. Доступність для 
персоналу повністю 
обладнаного місця 
для миття рук

Огляд всіх 
приміщень.

Повністю обладнане місце 
для миття рук:
3.1. У кожному приміщенні 
(маніпуляцій на, палата, 
операційна..)

Так Ні

3.2.У всіх технічних 
приміщеннях. (На кухні, в 
приміщенні для збору 
відходів і ін.)

Так Ні

4. Обробка рук
медичного
персоналу.

Огляд рук персоналу. 4.1. Відсутність штучних і 
покритих лаком нігтів, нігті 
коротко підстрижені.

Так Ні

4.2. Відсутність на шкірі 
рук ушкоджень з ознаками 
запалення

Так Ні

4.3. Відсутність на руках 
ювелірних прикрас Так Ні

Спостереження
практики.

4.4. Техніка обробки рук 
повністю відповідає 
протоколу / алгоритму

Так Ні

4.5. Персонал миє руки до і 
після огляду пацієнта Так Ні

4.6. Персонал миє руки до і 
після маніпуляції Так Ні

4.7. Персонал миє руки 
після контакту з 
предметами внутрішньо 
лікарняного середовища.

Так Ні

Скласти та затвердити фінансовий план витрат для вирішення задач 
забезпечення проточною водою, раковиною, милом і одноразовими паперовими 
рушниками
Розробити та впровадити систему щорічної перевірки знань медичних 
працівників
Оформити у вигляді інформаційних стендів, плакатів, бюлетенів малюнків, 
інструкцій що наведені в керівних принципах по гігієні рук
Перевірити, що інформаційні матеріали знаходяться в належному стані та місці 
(наприклад, над раковинами, кімнаті для відпочинку, на посту медичної сестри) 
В) Розробити програму адміністрування антимікробних препаратів — 
(Впровадження стратегії обмеження використання АМП

7  з,



5.

а) використання протоколів емпіричної терапії, що базуються 
на даних локального мікробіологічного моніторингу
б)Створення формуляру АМП
в)Навчання і підготовка
г)Моніторинг і зворотній зв’язок (Чутливість St. aureus до антимікробних 
препаратів (звітність відповідно до наказу МОЗ України №236 за 2018 рік)
д)Підтримка бактеріологічної лабораторії
е)Оцінка ефективності програми

Інші програми діяльності 303

5.4.Ц Інші заходи визначені власником 303 або госпітальною радою відповідного 
госпітального округу.

Інших заходів визначених власником 303 або госпітальною радою відповідного 
госпітального округу немає.

в. о. Директора Г.Г. Слободянюк



Додаток до плану розвитку п. 3.7.

№
з/
п

Назва об’єкта Один
виміру

Кількість 
досліджень/обстеж 
ень, проведених на 

об’єкті (площа
об’єкта

інвестиційного
проекту)

Нарахований 
знос на 

об’єкт, на 
01.08.2020, 
тис. грн.

Залишкова 
вартісна 

об’єкту, на 
01.08.2020 
тис, грн.

Прогноз 
найнижча 
вартість 

об’єкту, тис. 
грн.

прогноз 2020 рік

Капітальні ремонти

1

Капітальний ремонт даху та 
фасаду з утепленням корпусу "Ц" 
(будівля клубу з прибудовами) м.кв. 297,6 291,9 203,7 741,8

2
Капітальний ремонт даху та 
фасаду з утепленням корпусу "Т" 
(майстерня)

м.кв. 297,3 41,6 41,6 321,7

3

Капітальний ремонт даху та 
фасаду з утепленням корпусу "И" 
(харчоблок, продовольчий та 
промисловий склади)

м.кв. 445,6 56,4 56,4 1313,8

4
Капітальний ремонт даху та 
фасаду з утепленням корпусу "3" 
(гараж)

м.кв. 488,7 68,7 68,7 1083,9

5
Капітальний ремонт палат 2-го 
терапевтичного відділення 
(5,6,16,17)

м.кв. 54,9 8,8 8,8 946,8

6
Капітальний ремонт хірургічного 
відділення м.кв. 436,8 250,4 60,7 814,1

7

Капітальний ремонт відділення 
анестезіології з ліжками для 
інтенсивної терапії м.кв. 208,0 119,2 28,9 3470,6

8

Капітальний ремонт частини 
приміщень з прибудовою ліфта в 
корпусі "Д" кг 1250,0 3091,8

9
Реставрація фасадів пам'ятки 
архітектури та містобудування 
національного значення "Садиба у 
П'ятничанах" Флігель палацу 
(літ.Л) будівлі денного стаціонару

м.куб. 5620,0 108,4 3,0 1256,2

Всього на проведення капітальних 
ремонтів 13040,7

На проведення заходів та на виконання Приписів по Протипожежній безпеці

1

Оброблення дерев'яних елементів 
горищних покриттів ( крокви, 
лати) усіх будівель та споруд 
засобами вогнезахисту, які 
забезпечують І групу 
вогнезахисної ефективності м.кв.

5364,7 228,4

2 Встановлення глухих грат на 
вікнах приміщення актового залу м.кв.

120

3 Встановлення пожежної 
сигналізації, оповіщення II типу м.кв.

3242,2 346,9



№
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п

Назва об’єкта Один
виміру
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тис. грн.

Прогноз 
найнижча 
вартість 

об’єкту, тис. 
грн.

прогноз 2020 рік

4
Проведення робіт по захисту від 
прямих попадань блискавки і 
вторинних її проявів в будівлях 
закладу м.кв.

5364,7 308,4

5 Придбання і монтаж обладнання 
системи голосового сповіщення 
III типу м.кв.

5364,7 215,6

6

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації на 
встановлення системи оповіщення 
про пожежу III типу

35

Всього на заходи по протипожежній 
безпеці 1254,3

Обладнання, яке підлягає заміні

1 Електрокардіограф 3-ий юкард шт 0,53 0,53 0

2 Апарат «Арман» шт 24,3 24,3

3 Апарат вак терапії ран шт 3,2 2,1

4 Аналізатор електролітів шт 66 000 38,9 38,9

5 Аналізатор сечі «Уроксан» шт 19,6 19,6

6 Кардіодефібрілятор Біфазік шт 20,6 11,9

7 Аналізатор ACCESS шт 38,8 0,0

8 Апарат ШВЛ шт 60,8 35,2

9 Медичний аспіратор шт 1,3 0,8

10 Апарат HAMK 2102 шт 92,6 0,0

11 Холтер шт 0,003 0,0

Придбання нового обладнання

1 Електрокардіограф 12-ти 
канальний по типу Неасо 79,7

2 Апарат УЗД експертного класу 4240,0

3
Цифровий переносний 
рентгенографічний апарат МАС 
32

3400,0

4 Холтер 99,8

5 Рентгенологічний денситометр 1700,0
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6 Апарат низькочастотної 
електротерапії"Радіус-01" 72,8

7 Апарат для лазерної терапії 
"Медік - 2К"

40,0

8 Апарат ВАК-ТЕРАПІЇ РАН (КСІ) 198,0

9 Мийка ультразвукова 6л VU06H 100,0

10 Автоматичний аналізатор 
електролітів EasyLite 125,0

12 Автоматичний імунохімічний 
аналізатор Dxl 600 7056,0

13 Автоматичний аналізатр сечі з 
визначенням мікроскопії 3400,0

14 Дефібрилятор -  монітор 
BENEHeart D3 118,4

15 Відеоендоскопічний комплекс 665,0
16 Апарат ШВЛ SV 600/800 1337,1

17 Медичний аспіратор NEW 
HOSPIVAC ECG 1201 36,5

18 Мийно-дезинфікуюча машина 
WD6010 1400,0

19 Паровий стерилізатор 90М 385,0
20 Мийка ультразвукова 6л VU06H 200,0

21 Машина пральна промислова CM- 
А-500П

145,0

22 Машина сушильна промислова 
MC-A-25

131,5

23 Каток прасувальний 120/18 78,0

Всього на придбання обладнання 25 007,8
Разом для виділення капітальних 

інвестицій
39 302,8


