
ПЛАН РОЗВИТКУ 
комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. 
Ющенка Вінницької обласної Ради»

1. Описова частина
1.1. Аналітична довідка

З 9.10.2019 року комунальний заклад «Вінницька обласна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка» реорганізована шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна 
клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка Вінницької 
обласної Ради».

Лікарня надає високоспеціалізовану консультативну та стаціонарну 
медичну допомогу (з психіатрії, дитячої психіатрії, неврології, дитячої 
неврології, нейрохірургії, медичної психології, психотерапії) населенню всієї 
області та м. Вінниці. Психоневрологічне диспансерне відділення здійснює 
амбулаторну психіатричну допомогу жителям м. Вінниці.

В лікарні на 1.01.2020 р. працює 1116 чоловік, в т. ч. лікарів - 157, 
середніх та молодших медичних працівників - 786, допоміжного персоналу - 
213.

З загальної кількості лікарів, що підлягають атестації, проатестовано 
138 чол., з них мають вищу категорію - 87 чол., І категорію - 34 чол., II 
категорію -  72 чол. В лікарні працюють 4 «Заслужених лікарів України», 10 
кандидатів медичних наук.

Молодших працівників з медичною освітою проатестовано 294 
чоловік: на вищу категорію - 230,1 категорію - 31, II категорію - 33 чол.

Всі лікарі та молодші працівники з медичною освітою, які мають 
належний стаж, атестовані.

Протягом 2017-2020 p.p. придбано медичне обладнання для клініко- 
діагностичної лабораторії, відділення анестезіології з ліжками інтенсивної 
терапії, інсультного відділення, стоматологічного кабінету, 
рентгенологічного відділення, кухні, пральні, комп’ютерні комплекси для 
різних структурних підрозділів лікарні.

На даний час у складі лікарні діє диспансерне відділення на 180 
відвідувань за зміну з денним стаціонаром на 70 місць та стаціонар на 890 
ліжок.



В стаціонарі 20 відділень:
- 12 загальнопсихіатричних на 585 ліжок;
- дитяче психіатричне на 50 ліжок;
- судово-психіатричної експертизи на 30 ліжок;
- психіатричне для ветеранів війни на 40 ліжок;
- доросле неврологічне на 50 ліжок;
- дитяче неврологічне на ЗО ліжок;
- для хворих з порушенням мозкового кровообігу на 40 ліжок
- нейрохірургічне на 35 ліжок;
- інсультне відділення на ЗО ліжок.
Крім цього - відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії на 

12 ліжок.
В 2019р. зареєстровано 40632 відвідування до лікарів диспансерного 

відділення, що більше, ніж в попередні роки (2017 р. - 39405; 2018 р. - 38177). 
Збільшення загальної кількості відвідувань відбулося внаслідок введення в 
штат посад психотерапевта та нейрохірурга. Планова кількість відвідувань на 
2020 рік -  33 500.

Позитивну динаміку має показник охоплення хворих підтримуючим 
лікуванням:

2017 рік - 45,8%; 2018 рік - 43,1%; 2019 рік - 49,9%.
На пільгове лікування хворих на психічні розлади в 2019 році витрачено 
1,5 млн. грн. Очікуваний показник охоплення пільговим лікуванням пацієнтів 
з психічними розладами на 2020 рік -  49%.

При диспансерному відділенні функціонує денний стаціонар на 70 
місць. Щорічно в денному стаціонарі отримують допомогу біля 5% пацієнтів, 
що вступають до лікарні: в 2017 р. проліковано 778, в 2018 р. - 943, в 2019р. -  
987, в першому півріччі 2020р. - 276 пацієнтів (4 місяці відділення 
перебувало на карантині).

Середні терміни лікування за останні роки зменшуються (2017 р. - 32,3; 
2019 р. - 27,6 днів, І півріччя 2020р. -  22,3% днів), за рахунок 
мультидисциплінарного підходу до пацієнта.

Кількість пролікованих пацієнтів у стаціонарі зменшилось внаслідок 
скорочення ліжкового фонду та карантину: 2017 р. - 13859, 2018 р. - 13822,
2019 р. -  13440,1 півріччя 2020р. - 4557.

Виконання плану ліжко-днів становить: 2017 рік - 101,3%, 2018 рік - 
100,0%, 2019 рік - 103,9%, І півріччя 2020р. -  недовиконання плану через 
карантин по коронавірусу.



Впровадження уніфікованих клінічних протоколів та клінічних 
маршрутів пацієнта призвело до оптимізації термінів лікування: 26,2 днів в 
2017 р. та 27,2 днів в 2019 році, І півріччя 2020р. -  27,1 днів.

Інсультне відділення забезпечує надання цілодобової інтенсивної терапії 
пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу, консультативну 
допомогу хворим з ГПМК в лікарні, закладах охорони здоров’я м. Вінниці та 
області.

Ліжковий фонд відділення збільшений з 22 до 30 ліжок, внаслідок чого 
вдалося зменшити навантаження на ліжко: за 2017 рік план ліжко-днів 
виконаний на 104,1%, за 2018 рік - 101,0%, 2019 рік -  103,9%, І півріччя 
2020р. 81,3% (через епідемію по коронавірусу).

Середня тривалість лікування пацієнта у відділенні 9,3-9,9 днів. За 2017-
2020 роки у відділенні отримало допомогу 3075 пацієнтів з гострим 
порушенням мозкового кровообігу.

Питома вага хворих, які виписуються з покращенням стану - 97,3%.
Показник летальності в 2017 році дорівнював 2,0%, в 2019 р. - 4,0%, І 

півріччя 2020р. -  4,5%.
Перше рангове місце в структурі летальності належить ішемічному 

інсульту (86,6%).
Виконання плану ліжко-днів по нейрохірургічному відділенню 

становило: 2017 р. - 103,9%, 2018 р. - 103,2%, 2019 р. - 97,1%, І півріччя 
2020р. -  61,2% (в зв’язку із карантином).

За останні 3 роки проведено оперативних втручань: 2017 р. - 1452, 2018 
р. - 1374, 2019 р. - 976; (зменшення за рахунок скорочення ліжок) показник 
хірургічної активності має динаміку: 87,03%, 86,1%, 72,9%, 75,7%, що 
перевищує середньо український показник.

Збільшилося середнє перебування на ліжку оперованого хворого з 10,1 в
2017 р. до 11,4 днів в 2019 році; середній ліжко-день до операції становить 
1-1,2 днів.

Показник загальної летальності в динаміці має вигляд: 2017 - 0,3%,
2018 р. - 0,3%, 2019 - 0,2%, І півріччя 2020р. -  0,3%.

Показник післяопераційної летальності коливається: 1,9% (2017р.), 2,7% 
(2018 p.), 1,2% (2019 p.), 2,3% (І півріччя 2020р.).

В 2017-2020 p.p. післяопераційних ускладнень не було.
Кількість лабораторних обстежень збільшилась: 2017р.- 341721,

2018 р. - 362523, 2019 р. -  364194, 2020р. -  очікуване 279 000.
Кількість обстежень на 1 стаціонарного пацієнта: 2017 р. - 24,6; 2018 р. - 

26,2; 2019 р. -  27,1; на 100 амбулаторних відвідувань - 20,7; 15,5; 20,2.



Рентгендіагностична робота проводиться з нормативним 
навантаженням, в обсязі, що відповідає потребам неврологічних та 
психіатричних відділень, обласних спеціалізованих Центрів.

2017 2018 2019
Рентгенологічні дослідження 10899 12410 8263
Рентгенографія 13272 14698 9269
Спеціальні методи 5645 6485 3898
Флюорографія в в і 242 768

Зменшення загальної кількості рентгенологічних досліджень за рахунок
оптимізації ліжкового фонду лікарні.

В структурі досліджень, які проводяться в відділенні, ведучі позиції 
займають ЕКГ (39,7%), УЗД (20,0%), ЕЕГ (21,9%), РЕГ (12,0%).

За останні 3 роки кількість досліджень дещо зменшилась: 2017 р. - 
25503, 2018 р. - 24896, 2019 р. - 18373.

Показник досліджень на 1 стаціонарного хворого досить стабільний - 
1,8; на 100 відвідувань амбулаторних пацієнтів зменшився: 17,5; 19,2; 13,9.

Післяопераційна летальність при гострому порушенні мозкового 
кровообігу становить 9% (по Україні -12,1%).

Шляхи та перспективи подальшого вдосконалення надання 
високоспеціалізованої допомоги населенню області 

в ВОКПЛ ім. Ющенка ВОР

З цією метою необхідно:
1. Спрямувати діяльність підприємства на виконання договору с НСЗУ про 

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (8 
пакетів).

2. Завершити комп’ютеризацію структурних підрозділів лікарні; перейти на 
електронний документообіг.

3. Впроваджувати в діяльність структурних підрозділів лікарні передові 
технології діагностики та лікування.

4. Покращити забезпеченість медичною апаратурою та обладнанням 
структурних підрозділів лікарні.

5. Здійснювати подальший моніторинг дотримання уніфікованих клінічних 
протоколів, клінічних маршрутів пацієнта.

6. Впроваджувати сучасні комп'ютерні методики психологічної діагностики.
7. Здійснювати контроль за індикаторами якості медичної допомоги.
8. Замінити акцент в наданні медичної допомоги зі стаціонарної на 

амбулаторну.



Організаційна структура Комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради»
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------- Взаємодія

Обласний науково-практичний Центр психосоматичної медицини та медико- 
психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей: денний 

стаціонар, психоневрологічне диспансерне відділення, відділення №18 
психіатоичне змішане

Обласний дитячий Центр психічного здоров'я з консультативним прийомом, ліжками 
денного перебування та цілодобового перебування: відділ. №16 дитяче психіатричне

г___І

Центр цереброваскулярної патології: відділення №20 нейрохірургічне з 
рентгенопераційним блоком, відділення №5 неврологічне для хворих з 

порушенням мозкового кровообігу, відділення анестезіології з ліжками інтенсивної 
терапії, відділення №22 неврологічне для хворих з гострим порушенням мозкового 

кповообігу (інстльтне) інтенсивної терапії

<—І

Міжобласний центр судово-психіатричної експертизи

Обласний нуково-практичний Центр множинного (розсіяного) склерозу та споріднених
демієлінізуючих захворювань: 

відділення № 3-неврологічне змішане для дорослих 
відділення №4 -неврологічне для дітей

<-■

Стаціонарні відділення:
№1 -  відділення психіатричне чоловіче для дорослих 
№2 -  відділення психіатричне змішане для дорослих з 

ліжками первинного психотичного епізоду 
№3 — відділення неврологічне змішане для дорослих 
№4 — відділення неврологічне для дітей 
№6 — відділення психіатричне жіноче для дорослих 
№7 -  відділення психіатричне чоловіче для дорослих 
№10 -  відділення психіатричне жіноче для дорослих 
№11 -  відділення психіатричне жіноче для дорослих з 

ліжками для ветеранів війни 
№12 -  відділення психіатричне чоловіче для дорослих 
№14 -  відділення психіатричне чоловіче для дорослих 
№15 -  відділення психіатричне жіноче для дорослих 
№17 — відділення психіатричне змішане 
№19 -  відділення психіатричне чоловіче з ліжками для 

ветеранів війни 
№21 -  відділення психіатричне чоловіче для дорослих

Допоміжні лікувально- 
діагностичні підрозділи:
Приймальне відділення
Клініко-діагностична
лабораторія
Фізіотерапевтичне
відділення
Рентгенологічне відділення 
Відділення функціональної 
діагностики
Стоматологічний кабінет



1.2. Презентація (додається).

2. ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ЗМІН

2.1. Актуальна інформація про адміністрацію з коротким резюме про керівників.

КУЧЕРУК СОФІЯ ОЛЕГІВНА, 23.03.1967р.н. -  директор КНП «Вінницька обласна 
клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад.. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» з 
09.10.2019р. Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова в 1992р. 
Працює в лікарні з 1992р., працювала на посадах лікаря-психіатра, завідувача 
відділення, заступника головного лікаря з медико-соціальної реабілітації та правової 
допомоги, головного лікаря. З 2012р. присвоєна вища кваліфікаційна категорія лікаря з 
організації і управління охороною здоров’я. В травні 2020р. закінчила Вищий 
навчальний заклад « Університет економіки та права «Крок», отримала диплом магістра 
з відзнакою за спеціальністю «менеджмент» за програмою «Управління закладом 
охорони здоров’я».

БАЙЛО ОКСАНА ВІКТОРІВНА, 25.05.1982р.н. -  медичний директор КНП «Вінницька 
обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної 
Ради» з 07.02.2020р. Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. 
Пирогова в 2005р. Працює в лікарні з 2007р., працювала на посадах лікаря-психіатра, 
завідувача відділення, заступника головного лікаря з медико-соціальної реабілітації та 
правової допомоги. З 2018р. присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю 
«організація і управління охороною здоров’я». В травні 2020р. закінчила Вищий 
навчальний заклад «Університет економіки та права «Крок», отримала диплом магістра 
за спеціальністю «менеджмент» за програмою «Управління закладом охорони 
здоров’я».

КОВАЛЬСЬКА ЛЮДМИЛА АНТОНІВНА, 15.02.1956р.н. - заступник директора з 
медико-соціальної реабілітації та правової допомоги КНП «Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» з 
07.02.2020р. Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова в 1979р. 
Працює в лікарні з 1979р., працювала на посадах лікаря-психіатра, завідувача 
відділення, заступника головного лікаря з медичної частини. З 2002р. присвоєна вища 
кваліфікаційна категорія лікаря з організації і управління охороною здоров’я.

МУЦ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, 27.06.1964р.н. - заступник директора з організації та 
контролю за впровадження реформ охорони здоров’я КНП «Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Радюь^з



02.01.2020р. Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова в 1992р. 
Працює в лікарні з 2001р., працював на посадах лікаря-психіатра, заступника головного 
лікаря з позалікарняної роботи, заступника головного лікаря з медичної частини. З 
2010р. присвоєна вища кваліфікаційна категорія лікаря з організації і управління 
охороною здоров’я.

КОБЕЦЬ АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА, 15.06.1983р.н. -  заступник директора з 
поліклінічної роботи КНП «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» з 09.10.2019р. Закінчила Вінницький 
національний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2007р. Працює в лікарні з 
2009р., працювала на посадах лікаря-психіатра, заступника головного лікаря з 
поліклінічної роботи. З 2017р. присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю 
«організація і управління охороною здоров’я». В червні 2020р. закінчила Державний 
вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В. 
Гетьмана»», отримала диплом магістра за спеціальністю «менеджмент» за програмою 
«Бізнес адміністрування в галузі охорони здоров’я».

ЛАЗАРЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, 15.12.1969р.н. -  заступник директора з 
економічних питань КНП «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. 
акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» з 09.10.2019р. Закінчила Приватний 
вищий навчальний заклад «Європейський університет» і отримала повну вищу освіту по 
спеціальності «Облік і аудит» в 2013р. Працює в лікарні з 1988р., працювала на посадах 
бухгалтера, заступника головного лікаря з економічних питань.

ГЛІНСЬКА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА, 13.07.1956р.н. -  заступник директора з технічних 
питань КНП «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. 
Ющенка Вінницької обласної Ради» з 09.10.2019р. Закінчила Вінницький політехнічний 
інститут за спеціальністю «електронні обчислювальні машини» в 1978р. Працює в 
лікарні з 1999р., працювала на посадах інженера метролога, заступника головного 
лікаря з технічних питань.

БРИЖАТА ОКСАНА ІВАНІВНА, 26.02.1975р.н. -  головна медична сестра КНП 
«Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка 
Вінницької обласної Ради» з 11.05.2016р. Закінчила Могилів-Подільське медичне 
училище з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа» в 1994р., в липні 2019р. -  
Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ 
України і здобула кваліфікацію бакалавр медсестринства ступеня вищої освіти за 
спеціальністю «медсестринство». Працює в лікарні з 1994р., працювала на посадах



сестри медичної (стаціонару) палатної, старшої сестри медичної. Атестована на вищу 
кваліфікаційну категорію зі спеціальності «сестринська справа».

2.2. Ефективність управління лікарнею забезпечується медичним директором та 
заступниками директора за всіма напрямками діяльності закладу.

2.3. Колективний договір підписаний 31.01.2020 року.
2.4. Заходи щодо зниження тривалості середнього строку госпіталізації:

- повнота обстеження пацієнта на догоспітальному етапі;
- госпіталізація пацієнтів у відділення стаціонару згідно показів та протипоказів; 
-надання спеціалізованої допомоги згідно стандартів (уніфікованих клінічних

протоколів та клінічних маршрутів пацієнта);
- своєчасне забезпечення пацієнтів необхідними консультаціями вузьких 

спеціалістів;
- впровадження новітніх технологій та сучасних методик в лікувально- 

діагностичний процес;
- зменшення числа пацієнтів на психічні розлади з втраченими родинними 

зв’язками шляхом переводу в будинки-інтернати.
2.5. Розроблення та впровадження заходів зі збільшення частки амбулаторної 
медичної допомоги в структурі медичної допомоги, що надається 303.

-співпраця з органами місцевого самоврядування , громадськими організаціями, 
органами соціального захисту населення -  активна міжсекторальна взаємодія.

-організація видачі медичних препаратів підтримуючої терапії для пільгових 
категорій населення.

- співпраця з ЗМІ, підвищення рівня обізнаності населення щодо психічного 
здоров’я, його популяризації, подолання стигматизації.

- розробка механізму безперервної психіатричної допомоги.
- розробка та впровадження нових послуг в амбулаторній мережі.
- співпраця з сімейними лікарями шляхом залучення їх в коло надання 

психіатричних послуг (менторство).
2.6. Розрахунок та обґрунтування потреби у кадрах у розрізі спеціальностей. Питання 
укомплектування вакантних посад лікарів можливо вирішити за рахунок власних 
спеціалістів лікарні та молодих фахівців



III. Програма фінансово-економічної діяльності
3.1. О цінка  ф інансового  стану п ідприєм ства  за 2018-2020р.р.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

тис.грн.
№  з/п Показник 201 8р 2019 Відхилення 2019 від 201 8 Очікувані 

дані 2020р.
Відхилення 2020 від 2019

абсолютне відносне(%) абсолютне відносне(%)

1. Активи підприємства 196550 195392.1 -1157,9 -0.6 195605,6 213,5 0,1
~і Необоротні активи 18551 1,3 184873,9 -637,4 -0.3 184553.6 -320,3 -0,2

питома вага у загальному обсязі 
активів,%

94,4 94.6 55 94,3

Оборотні активи 11038.7 10518.2 -520,5 -4.7 17028.0 6509.8 61,9
питома вага у загальному обсязі 
активів,%

5.6 5.4 45 8,7

3.1. Матеріальні оборотні активи 9538.7 8585.1 -953,6 -10 7987.5 -597,6 -7
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

4.9 4,4 82,4 4,1

3.2. Дебіторська заборгованість 127.7 180.4 52,7 41.3 1 739.4 1559 864,2
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

0.1 0,1 -4,6 0,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 1372,3 1752.7 380,4 27.7 7222.6 5469,9 312,1
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

0,7 0,9 -32,9 3.7

3.4. Інші оборотні активи ( не включені 
до п.п.3.1 .-3.3.)

78.5

2019 до 2018 р
Загальний обсяг активів зменшився на 0,6%, у зв'язку із вибуттям необоротних активів та використанням оборотних активів. Необоротні активи зменшились за рахунок 
вибуття основних засобів на суму 637,4 тис.грн., 0,3%,.

Оборотні активи зменшились за рахунок використання матеріальних ОА (медикаменти, продукти харчування, предмети, матеріали, обладнання, будівельні матеріали, 
паливо, запасні частини) 953,6 тис.грн., 10%, дебеторської заборгованості - 52,7 тис.грн., 41,3 %, грошових коштів та їх еквівалентів - 380,4 тис.грн.,27,7%.

2020 до 2019 р
Загальний обсяг активів збільшився на 0,1%, у зв'язку із вибуттям необоротних активів та отриманням оборотних активів. Необоротні активи зменшились за рахунок 
вибуття основних засобів на суму 320,3 тис.грн., 0,2%,.



Оборотні активи зросли за рахунок використання матеріальних ОА (медикаменти, продукти харчування, предмети, матеріали, обладнання, будівельні матеріали, паливо, 
запасні частини) 597,6 тис.грн., 7%, дебеторської заборгованості - 56,4 тис.грн., 3 1,3 %, та отриманання грошових коштів та їх еквівалентів - і 187,8 тис.грн., 67,8%.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ
тис.грн.

№  з/п Показник(фінансування) 201 8р 2019
Відхилення 2019 від 201 8

Очікувані
дані 2020р. Відхилення 2020 від 2019

абсолютне відносне(%) абсолютне відносне{%)

1. Обсяг надходжень за усіма 
джерелами утворення активів

131230,6 143539,6 12309,0 о « 160168,5 16628,9 І 1,6

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

120056,8 ІЗ 1681,4 ! 1624,6 9,7 55476,7 -76204,7 -57,9

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

91,5 91,8 34,6

1.2. Надходження на виконання 
державних цільових програм

7658,2 6694,6 -963,6 -12,6 99192,9 92498,3 1381,7

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

5,8 4,7 61,9

в тому числі 0,0
1.2.1. Матеріальні цінності та грошові 

кошти за рішенням центральних 
органів виконавчої влади

7658.2 6694,6 -963,6 -12,6 6429,4 -265,2 -4,0

1.2.3. Реалізація інвестицийних проектів
(ДФРР)

1.2.3. Кошти НСЗУ 92763,5 92763,5
1.3. Надходження від платних послуг 1691,9 2613,6 921,7 54,5 3312,5 698,9 26,7

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

1,3 1,8 2,1

1.4. Надходження від благодійних 
внесків, грантів та дарунків

1272,8 1931,1 658,3 51,7 1581,2 -349,9 -18,1

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

1 1,3 1

1.5. Інші надходження 550,9 618,9 68,0 12,3 605,2 -13,7 -2,2
питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

0,4 0,4 0,4



2019 до 2018 р

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 201 9 зріс на 12309,0 тис.грн., 9,4%, в тому числі за рахунок : 
збільшення надходжень з обласного бюджету -  на 11624,6 тис.грн., 9,7%;
зменшення надходжень на виконання державних цільових прог рам за раху нок матеріальних цінностей та грошові кошти за рішенням центральних органів виконавчої 
влади -  на 963,6 тис.грн., 12.6%:
надходження від платних послуг збільшилось на 921,7 тис. грн, 54,5%
находження від білагодійних внесків, грантів та дарунків збільшилось 658,3 тис. грн ., 51,7% 
інших надходжень збільшилось на 68,0 тис. грн, 12,3%
2020 до 2019 р
Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2020 зріс на 16628.9 тис.грн., 11,6%. в тому числі за рахунок : 
зменшення надходжень з обласного бюджету -  на 76204,7 тис.грн., 57,9 %;

збільшення надходжень на виконання державних цільових програм — на 92498.3 тис.грн., 1381.7% :. за рахунок надходження коштів за договорами з 11СЗУ 
(92763,5 тис грн); з них за
виконанням державних цільових програм за рішенням центральних органів виконавчої влади зменшення на 265,6 тис. грн., 4,0% 
по державній програмі по лікуванню розсіяного склерозу, аутизму, дцп та інсультних хворих, 
надходження від платних послуг збільшилось на 698.9 тис. грн. 26,7%
находження від білагодійних внесків, грантів та дарунків зменшилось на 349,9 тис. грн., 18.1 % 
інших надходжень зменшилось на 13,7,тис. грн, 2,2%

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА (ЗАКЛАДУ)
тис.грн.

№ з/п Напрямок витрат Касові видатки по роках
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 128281 97,7 ї 39909,6 97,7 9,1 158705 99,2 13,4
1.1. Видатки на оплату праці 85752,4 65,3 96308,8 67,3 12,3 111251,1 69,5 15,5
1.2. Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали
14443,2 11 12524,2 8,7 -13,3 15661,3 9,8 25

1.3. Продукти харчування 3572,2 2,8 3700,1 2,6 3,6 3616,2 2,3 -2,3
1.4. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв
15007,9 П ,4 16631,7 11,6 10,8 18642,1 11,6 12,1



1.5. Соціальне забезпечення 3845,7 2,9 4807,9 3,4 25 4617,7 2,9 -4
1.6. Інші поточні витрати (послуги, 

матеріали, відрядження, навчання, 
інші поточні видатки)

5659,6 4,3 5936,9 4,1 4,9 4916,6 3,1 -17,2

2 Ка піп шл ьні в 1ідат к 11 3022,9 2,3 3256,4 2,3 7,7 і 463,5 0,9 -55, і
2.1. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
2126.7 1,6 842,6 0,6 -60,4 1463.5 0,9 73,7

у Капітальний ремонт 896,2 0,7 2413.8 1,7 169,3 0,0 -100
2.3. Реконструкція та реставрація 0,0

Разом /31303.9 100 143166 100 9 16016Н. 5 100,0 11,9

Описати ( за попереднім правилом) динаміку позитивних та негативних зрушень, причини. Усі дані використовуються із затверджених форм звітів та фінплану

2019 до 2018 р
Загальний обсяг коштів, що надійшли у 201 9 зріс на 9%, в тому числі за рахунок : 

збільшення витрат на оплату праці на 12,3%
зменшення витрат по медикаментам та прев'язувапьним матеріалам на 13.3% 
збільшення витрат по продуктам харчування на 3.6%
збільшення витрат по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на 10.8% 
збільшення витрат на соціальне забезпечення на 25% 
збільшення інших поточних витрат на 4.9% 
збільшення капітальних видатків на 7,7%

зменшення витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 60,4% 
збільшення витрат на капітальний ремонт на 69,3%

2020 до 2019 р.
Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2020 зріс на 1 1,9%, в тому числі за рахунок : 

збільшення витрат на оплату праці на 1 5,5%
збільшення витрат по медикаментам та ирев’язувальним матеріалам на 25,0% 

змешення витрат по продуктам харчування на 2,3%

збільшення витрат по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв на 12,1% 

зменшення витрат на соціальне забезпечення на 4% 

зменшення інших поточних витрат на 17,2% 

зменшенняя капітальних видатків на 55,1% 

в т.ч.
збільшення витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 73,7% 

зменшення витрат на капітальний ремонт на 100.0%



3.2. Аналіз реал ізації програми медичних гарантій.
№ з/п

П е р е л ік  п а к е т ів  м е д и ч н и х  п о сл у г  за  
п р о г р а м о ю  М Г

С у м а  по  

д о г о в о р у ,т и с .г р н .

п р и ч и н и  з м е н ш е н н я  
ф ін а н с у в а н н я  за 

П М Г

Ш лях и  вир іш ення 
проблем и  та  тер м ін  
виконанн я

ї 2 3 4 5
1. Медична допомога при гострому мозковому 

інстульті в стаціонарних умовах
18095,06917

-

2. С тац іо н ар н а  д о п о м о г а  до р о сл им  та д ітям  
без п роведенн я  х ір у р г ічн и х  операц ій

12892,34689

о Хірургічні операції дорослим та дітям в 
с та ц і о н а р и х у м о ва х

12134,49057

4. Психіатрична допомога дорослим та дітям 42474.28197

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

1339,84357

6. Стаціонарна паліативна медична допомога 
дорослим та дітям

675,07447

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

4169,22453

8. Медична реабілітація немовлят які народилися 
передчасно та/або хворими протягом перши 
трьох років

983.2095

Разом 92763,54067

3.3. Розроблення моделі фінансування підприємства та визначення пріоритетних напрямів діяльності підприємства, 
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; 
благодійна допомога від спонсорів, благодійників, в т.ч. фізичних осіб; 

реалізація фінансової діяльності.

П ріоритетні н ап р ям ки  д іяльності п ідприєм ства, що визначен і п ідприєм ством  я к  конкурентоспром ож ні в регіоні:
Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги 
Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної 
допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань.

Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 
охорони здоров'я па службі у людей"

3.4. О ц інка  обсягів кош тів , що можуть бути сп р я м о ван і на ф ін ан суван ня  п ідприєм ства , заходи за р ах у н о к  м ісцевих  бю дж етів .
тис.грн.

№  з/п Перелік п ос луг/заході в прогноз доходів  2020р. 
за дж ерелам и  ф інансування

прогнозні
витрати
2020р.за договором з 

НСЗУ
за договорами ! 
підпри смет вами 
платні послуги

Обласний
бюджет

Інші джерела Разом
доходів

і . Реалізація програми медичних 
гарантій за договором з НСЗУ

92763,5 92763,5 92763,5

9 Реалізація обласних цільових 
програм 55476,7 55476,7 55476,7

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

576,6 576,6 576,6



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

6429,4 6429,4 6429,4

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

0 0

Реалізація інвестиційних лізингових 
проектів

0 0

Реалізація грантових проектів 
(благодійні внески, гранти та 
дарунки)

0 0

Здійснення фінансової діяльності 
(позики, депозит, тощо)

28,6 28.6 28.6

Разом 92763.5 0 55476.7 7034,6 155274,8 1 55274,8

За рахунок місцевих бюджетів у 2020 році виконуються наступні заходи:
Обласна цільова програма "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" 
забезпечення закладу коштами медичної субвенції у сумі 30547,3 тис гри, 
відділення судово-психіатричної експертизи у сумі 2997.5 тис грн,
здійснюється оплата енергоносіїв та комунальних послуг на суму 18531,9 тис.грн., забезпеченість 100% 
забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення 1500 тис грн, 49.9%
Обласна цільова програма «МАЙБУТНЄ ВІННИЧИНИ В ЗБЕРЕЖЕННІ ЗДО РОВ'Я  ГРОМАДЯН» на суму 1900тие .г  
"Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я"

забезпечуються лікарськими засобами та медичними виробами хворі з з цереброваскулярною патологією, шляхом 
запровадження процедури тромболізису в терапевтичному вікні ішемічного інсульту на суму 1400 тис.грн., та 
дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в 
нейрохірургічному відділенні на суму - 500,0 тис.грн.



3.5. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування Центру за рахунок недержавних інвестицій,
спонсорських внесків, благодійних пожертв та  грантів , к ош тів  м іж народної техн ічно ї допомоги, с тр ах о ви х  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

!. Платні послуги 3312.5 67,7
7 Реалізація інвестиційних недержавних проектів

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

1581.2 32.3

5. Реалізація грантових проектів
| Разо м 4893,7 100

Доходи під платних послуг використовуються на покращення матеріальної бази закладу, що включає : ремонт обладннання 
та приміщень лікарні, оплата курсів підвищення кваліфікації, придбання канцелярських виробів, інвентарю для 
і ос і юдарської діл ь ності. дорого вартісного обл а д і іан н я

Залучення грошових коштів та інших ресурсів включають в себе фінансові матеріальні надходження у вигляді благодійних 
внесків в сумі 1581.2 тис. грн. та забезпечують закладу  частковому забезпеченні господарських потреб.

3.6. Розрахунок та  обґрунтування  о п т и м а л ь н о ї  необхідної к іл ьк о ст і  л іж ко-м ісць .

В основу розрахунку оптимальної необхідної кількості ліжко-місць покладена орієнтовна чисельність медичних послуг 
Розрахунок:

• Число послуг х середній термін лікування = число ліжко-днів
100500 х 27=283500;

• Число ліжко-днів : нормативи роботи ліжка = число ліжко-місць
283500 : 340 = 834 

На даний час ліжковий фонд лікарні становить 890 ліжок.
890 - 834= 56



Потрібно скоротити 56 ліжок.
Додатково планується скоротити 9 дорослих психіатричних ліжок.
Таким чином ліжковий фонд лікарні на 31.12.2020 року буде нараховувати 825 ліжок.

3.7.Розроблення та  обгрунтування необхідності к а п іт ал ь н и х  інвестицій  у п ідприємство (зак у п івл я  о б л ад н ан н я , 
будівництво, ремонт приміщень тощо).
Диспансерне відділення побудоване в 1964 році, в якому частково проводились косметичні ремонти.
Протягом останніх років санітарно-гігієнічний стан приміщень погіршився. Для покращення стану приміщень в 2020р. буде 
частково проведений поточний ремонт на суму 200.0 тис.грн

3.8. Розроблення моделі впровадж ення п латних  послуг. З атвердж ен н я  П ерел іку  платних  послуг відповідно до ви м ог  
чинного законодавства .
Платні послуги на підприємстві впроваджені (впроваджуються) наступним чином:

Розробляється та затверджується керівником підприємства Положення про надання платних послуг на підприємс тві; 
Розробляються та зат верджуються (переглядаються) тарифи на платні послуги, в тому числі не медичні, згідно чинного 

законодавства;
Оприлюднюються затверджені тарифи на сайтах органу місцевої влади та підприємства, в місцях надання послуг, в ЗМІ, 

соцмережах тощо;
І Іослуги надаються згідно затвердженого Положення.
Здійснення моніторингу та маркетингу послуг підприємства.

Додаток №  1 
до плану розвитку 

КІ1ГІ «ВОКШ І ім.акад. О.І. Ю щенка ВОР»

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



№ з/п Назва об’єкта Один виміру Кількість
дос л і дже н ь/обстеже н ь, п ро веде них на 
об’єкті (площа об’єкта інвестиційного 

проекту)

Нарахован 
ий знос на 
об’єкт, на 

01.08.2020, 
тис.гри.

Залишкова 
вартість на 
об’єкту, на 
01.08.2020

Прогнозна
найниж ча
вартість
об’єкту,
тис.грн.

2018р 2019р. Прогноз
2020р.

тис.грн.

Компютерний томограф СТ/е обстежень 5985 3848 7000 2426 0
Установка С-подібна 

рентгенівська мобільна
обстежень 0 104 100 1527 465 465

Камера флюрографічна обстежень 4875 5245 3500 18 0
Ко м пле кс ре нтге н і вс ь ки й 

діагностич ний Меди кс
обстежень 6115 4506 3600 1066 533 533

Пересувні ренген апарати обстежень 226 216 250 8 0
Ко М П л е кс м ед  и ч н и й 

діа гности ч н и й тел е м етри ч н и й
обстежень 7140 6784 6220 42 235 235

Комплекс діагност ичний Спектр обстежень 3684 3068 2500 27 146 146
Комплекс компютерний 12-ти 

канальний Кардио
обстежень 6155 5334 5000 24 0

Ел ектро ка рд и о і рас]) 600 обстежень 2622 2300 2000 1 1 12 12
Електрока рди о граф 3 00 обстежень 2808 3000 2800 7,5 8.7 8.7

Електрокардиограф 3-х канальний 
Юкард-1 00

обстежень 1928 1901 1900 15,9 0

Ультразвукова діагностична 
система Бопоіаіп

обстежень 2720 1040 1050 500,6 0

Система ультразвукова 
діагностична І Ш1 1

обстежень 4082 3064 ЗОЮ 958,4 0

Комплекс медичний 
діагности чний транстелефонний 

Москіт

обстежень 20 800 800 5,9 33,6 33.6

Реєстратор добової 
електрокардіограми ха Холтером

обстежень 0 20 18 14,5 82,1 82,1

Аналізатор електролітов Біпо досліджень 4044 7915 7706 47 45,5 45.5
Аналізатор гемологічний 

автоматичний
досліджень 18373 61085 24026 75,9 0



Аналізатор електролітов та 
кислотного лужного стану

досліджень 5831 5196 10749 149,3 0

Апарати потоки процедур 23324 2441 1 25236
Апарати Искра процедур 101 14 10220 10150 0.1 0

Апарат Амплипульс процедур 3218 3571 3100 6,6 0
Магиітотерапевтичний пристрій процедур 6889 7407 6900 8,9 0

Апарат ультразвукової терапії процедур 685 428 400 10 0
Апарати електросон процедур 6894 7050 7000 0,8 0

Апарат для УВЧ терапії процедур 698 723 700 15 0
Апарат для франклизации процедур 5448 5582 5550 0.1 0

Апарат интердин процедур 24 61 ЗО 1 0
Апарат физиотроп процедур 2 1 2 1.9 0

Душева кафедра Невада процедур 32 54 50 59,2 0
Бальнеологічна ванна Асгра процедур 71 87 80 19.1 0

Ванна Акваделіція процедур 298 364 300 91.8 0



3.9. На 2021 рік планується виготовлення проектно-кошторисної документації по 
заміні дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові та проведення 
капітального ремонту системи опалення в підвальних приміщеннях лікарні.

3.10. Впровадження аутсорсингу на певні види послуг

Заключений договір з обласним шкірно-венерологічним диспансером на проведення 
ІФА пацієнтам лікарні.

3.11. З метою забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів 
прозорості при публічному висвітлюванні інформації організована робота по 
динамічному розміщенню інформації на таких сайтах: головний сайт лікарні 
https://vopnl.vn.ua/; сторінка на сайті Управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області http://uskv.vn.ua/okv/okv60/lokv60.html; 
сторінка на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 
https://data.gov.ua/organization/komunalnyi-zaklad-vinnvtska-oblasna-psvkhonevrolohichna- 
likarnia-im-akad-oiiushchenka.

4. Програма управління я к іс т ю  надання медичної допомоги

4.1. Впровадженні критеріїв оцінки якості надання медичної допомоги:
- дотримання запланованої середньої тривалості лікування;
- рівень якості лікування (РЯЛ) по кожному пролікованому випадку;
- розподілення пацієнтів за результатами лікування;
- оцінка діяльності медичного персоналу згідно затверджених критеріїв;
- відсоток післяопераційних ускладнень;
- відсоток розходжень клінічних та паталогоанатомічних діагнозів.

Затверджений наступний перелік індикаторів якості медичної допомоги:
I. Стаціонарні відділення:

- летальність дорослих хворих та дітей по психіатричному та неврологічному 
профілях.

- летальність дорослих хворих по нейрохірургічному профілю.
- летальність хворих у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії.
- задоволеність населення наданням медичної допомоги (за даними анкетування).
- частота обґрунтованих скарг на медичну допомогу

II. Диспансерне відділення:
- задоволеність населення наданням амбулаторної медичної допомоги (за даними 

анкетування).
- частота обґрунтованих скарг на медичну допомогу.

Аналіз критеріїв та індикаторів якості медичної допомоги здійснюється щомісяця. 
Систематично здійснюється анкетування пацієнтів. Наглядовою Радою лікарні з 
підведенням підсумків на оперативних нарадах. ґ і

https://vopnl.vn.ua/
http://uskv.vn.ua/okv/okv60/lokv60.html
https://data.gov.ua/organization/komunalnyi-zaklad-vinnvtska-oblasna-psvkhonevrolohichna-


4.2. Надання сервісної медичної допомоги здійснюється згідно уніфікованих 
клінічних протоколів за спеціальностями «Психіатрія», «Дитяча психіатрія», 
«Неврологія», «Дитяча неврологія», «Нейрохірургія» затверджених Наказами МОЗ 
України; по окремих нозологіях розроблені клінічні маршрути пацієнта.
4.3. Впровадження заходів з інфекційного контролю:
Розроблена та впроваджена програма комісії з інфекційного контролю лікарні, 
регламент роботи комісії з інфекційного контролю на 2020 рік, план заходів з 
дотриманням санітарно-епідемічного благополуччя на 2020 рік, план заходів по 
профілактиці з інфекційних та паразитарних захворювань.

5. Інші програми діяльності лікарні
5.1. - діяльності закладу не стосується.
5.2. Заходи з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні до 
2030 року, схваленої розпорядженням КМУ від 27.12.2017 року №1018. На виконання 
розпорядження КМУ №1018 від 27.12.2017 року в лікарні при розробці щорічного 
плану основних заходів включаються та контролюється виконання основних вимог 
Концепції розвитку психічного здоров'я:

5. підвищення рівня обізнаності щодо психічного здоров’я у суспільстві та 
подолання стигматизації, посилення співпраці з громадськістю та засобами масової 
інформації щодо ролі психічного здоров’я у громадському здоров’ї, виконання 
просвітницьких програм та програм подолання стигми на регіональному рівні, 
активного залучення осіб з психічними та інтелектуальними порушеннями та їх родин, 
громадського сектору, фахових асоціацій до діяльності у сфері охорони психічного 
здоров’я;

6. зменшення дискримінації та порушень прав людей з проблемами психічного 
здоров’я при наданні психіатричної допомоги за рахунок чіткого дотримання норм 
національного законодавства, міжнародних документів з прав людини;

7. залучення пацієнтів та їх сімей, а також громадських об’єднань, які здійснюють 
захист прав пацієнтів, до планування та організації заходів направлених на виконання 
програм у сфері охорони психічного здоров’я, впровадження ефективного механізму 
здійснення контролю за дотриманням прав людини під час надання допомоги людям з 
проблемами психічного здоров’я;

8. протидія стигмі, подолання соціальної ізоляції осіб з психічними та 
інтелектуальними порушеннями шляхом інтеграції таких осіб до соціальних спільнот. 
Пацієнти, які не потребують активних методів лікування переводяться до будинків 
інтернатів, соціальні пансіонати на рівні територіальної громади, сім'ї де проживають 
особи з розладами психіки і позбавлені дієздатності забезпечуються соціальним 
супроводом;

9. популяризація психічного здоров’я та профілактики психічних розладів 
організовується за рахунок проведення заходів, що спрямовані на зміцнення інститату



сім’ї, підвищення психологічної компетентності педагогів, батьків або осіб, що їх 
заміняють, з питань збереження психічного здоров’я дітей;

10. формування та підтримки професійних компетентностей фахівців у сфері 
охорони психічного здоров’я за рахунок забезпечення належної постійної та 
безперервної освіти, забезпечення інформаційними ресурсами та використання 
сучасних технологій, підвищення рівня знань у сфері охорони психічного здоров’я, 
приведення освіти фахівців у сфері охорони психічного здоров’я у відповідність із 
сучасними світовими стандартами працівниками профільних кафедр Вінницького 
Національного медичного університету;

11. забезпечення впровадження галузевих стандартів у сфері охорони 
психічного здоров’я, контролю якості допомоги у сфері охорони психічного здоров’я 
за рахунок впровадження сучасних методів діагностики та діагностичних систем, 
адаптації та впровадження клінічних настанов та протоколів надання допомоги щодо 
усіх основних психічних розладів у дорослих, дітей, підлітків, осіб похилого віку, 
створення стандартів надання психологічної та соціальної допомоги, створення та 
популяризації коротких/графічних версій медико-технологічних документів із 
стандартизації медичної допомоги.
5.3. Заходи з підвищення доступності та якості паліативної допомоги. Лікарня уклала 
договір з НСЗУ за пакетом послуг «Стаціонарна паліативна медична допомога 
дорослим та дітям». Допомога надається в стаціонарних умовах у відповідності з 
вимогами передбаченими специфікаціями. Паліативна допомога надається пацієнтам з 
враженням центральної нервової системи та пацієнтам з важкими психічними 
розладами, які потребують постійного стороннього догляду, знеболення, перорального і 
парентерального харчування. Пацієнти забезпечуються цілодобовим доглядом, 
спостереженням, консультуванням лікаря дієтолога, дієтичним харчуванням, 
забезпечуються лікарськими засобами та медичними засобами згідно з Національним 
переліком основних лікарських засобів. Для рідних і близьких пацієнта надається 
можливість відвідувань, проводяться навчання щодо навичок догляду за пацієнтом 
вдома.
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*  Фінансово-господарська діяльність за 2018-2019р.р.

Всього Бюджетні Позабюджетні
2018р. 2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 2019р.

Консолідований бюджет, всього 131230,6 143539,7 120056,8 131681,4 11173,8 11858,3
Джерела надходження 0 0
1. Місцеві бюджети 117730,5 129618,2 117730,5 129618,2
2. Спецфонд бюдж розвитку 2326,3 2063,2 2326,3 2063,2
3. Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетним установам згідно із 
законодавством 2242,8 3232,6 2242,8 3232,6

4. Благодійні внески, гранти та дарунки 8931 8625,7 8931,0 8625,7
в т.ч. централізоване надходження 

медикаментів 7658,2 6694,6 7658,2 6694,6
Видатки 131303,9 143166,0 120056,8 131681,4 11247,1 11484,6

Заробітна плата 70508,2 79146,4 70248,6 78710 259,6 436,4
Нарахування на заробітну плату 15244,1 17162,4 15191,4 17068,3 52,7 94,1
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 2954,7 3478,6 1282,7 1744,6 1672 1734
Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали в т.ч.: 14443,2 12524,2 6979,8 5533,7 7463,4 6990,5
"Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров'я громадян на 2016-2020 " 2500 1900 2500 1900

Продукти харчування 3572,2 3700,1 3200 3502 372,2 198,1

Оплата послуг (крім комунальних) 2163,7 2408,0 1856,2 1789,3 307,5 618,7
Видатки на відрядження 37,2 33,9 37,2 33,9
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 15007,9 16631,7 14988,3 16462,4 19,6 169,3
Окремі заходи по реалізації 

державних програм, не віднесені до 
заходів розвитку 16,7 14,4 16,7 14,4

Оплата пенсій і допомоги 3098 3201,9 3083 3201,9 15
Інші виплати населенню 747,7 1606 747,7 1606
Інші поточні видатки 487,4 2,0 487,4 2,0
Капітальні видатки 3022,9 3256,4 2479,1 2063,2 543,8 1193,2
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 2126,7 842,6 1582,9 448,4 543,8 394,2
Капітальний ремонт інших об'єктів 896,2 2413,8 896,2 1614,8 799



* Фінансово-господарська діяльність за 2020 р.■* 1 1 1 1%̂

2020 рік
Всього Бюджетні кошти Кошти НСЗУ Позабюджетні

кошти

Консолідований бюджет, всього 160168,5 55476,7 92763,5 11928,3
Джерела надходження 0

1. Місцеві бюджети 55476,7 55476,7
2. Спецфонд бюдж розвитку 0

3. Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетним установам згідно із законодавством 3889,1 3889,1
4. Благодійні внески, гранти та дарунки 8039,2 8039,2

вт.ч. централізоване надходження медикаментів 6429,4 6429,4
Кошти згідно договорі з НСЗУ 92763,5 92763,5

Очікувані видатки 160168,5 55476,7 92763,5 11928,3
Заробітна плата 91409,1 24811,0 65760,8 837,3
Нарахування на заробітну плату 19842,0 5387,6 14270,2 184,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1534,6 417,7 608,5 508,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали в 

т.ч.: 15661,3 2841,9 5840 6979,4
"Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я 
громадян на 2016-2020 " 1900 1900

Продукти харчування 3616,2 772,2 2700 144
Оплата послуг (крім комунальних) 3224,3 330,7 1350 1543,6
Видатки на відрядження 58,7 58,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 18642,1 18531,9 110,2

Окремі заходи по реалізації державних програм, 
не віднесені до заходів розвитку 16,4 16,4
Оплата пенсій і допомоги 3117,7 883,7 2234
Інші виплати населенню 1500 1500
Інші поточні видатки 82,6 82,6
Капітальні видатки 1463,5 1463,5
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 1463,5 1463,5
Капітальний ремонт інших об'єктів о



Фінансування за договорами з НСЗУ
Код 

медичної 
послуги або 
групи послуг

найменування медичної послуги або групи послуг Напрям Глобальна
ставка

К-ть
випадків Тариф Значення

коефіцієнтів
Запланована 

вартість на рік

Надійло на 
рахунок на 
01.07.2020 

грн.

5 Медична допомога при гострому мозковому 
інстульті в стаціонарних умовах

Стац 618 19332,31 11947367,58 3141495,68

4 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 
проведення хірургічних операцій

Стац 10097743,11 3746 4563,64 0,75414148 12892346,89 4151986,34

3 Хірургічні операції дорослим та дітям в 
стаціонарих умовах

Стац 9496233,49 976 4563,64 2,72433401 12134490,57 3893982,00

19 Психіатрична допомога дорослим та дітям Амб та 
стац

42474281,97 42474281,97 13686159,32

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

Амб 1339843,57 1339843,57 431723,02

23 Стаціонарна паліативна медична допомога 
дорослим та дітям

Стац 675074,47 675074,47 217526,54

27 Медична реабілітація дорослих та дітей від тьо 
років з ураженням нервової системи

Амб та 
стац

4169224,53 4169224,53 1343414,34

25 Медична реабілітація немовлят які народилися 
передчасно та/або хворими протягом перши 
трьох років

Амб та 
стац

983209,50 983209,50 316811,00

Всього 69235610,64 5340 86615839,08 27183098,24



Фінансування за договорами НСЗУ зі змінами

Код 
медичної 
послуги 

або групи 
послуг

найменування медичної послуги або групи послуг Напрям Глобальна
ставка

К-ть
випадків

Тариф Значення
коефіцієнті

в

Запланована 
вартість на 

рік

5 Медична допомога при гострому мозковому 
інстульті в стаціонарних умовах

Стац " 730 26947,0 18095069,17

4 Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 
проведення хірургічних операцій

Стац 12031250,98 3746 4563,64 0,75414148 12892346,89

3 Хірургічні операції дорослим та дітям в 
стаціонарих умовах

Стац 11313920,50 976 4563,64 2,72433401 12134490,57

19 Психіатрична допомога дорослим та дітям Амб та 
стац

42474281,97 " 1,102 42474281,97

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

Амб 1339843,57 1339843,57

23 Стаціонарна паліативна медична допомога 
дорослим та дітям

Стац 675074,47 “ 675074,47

27 Медична реабілітація дорослих та дітей від тьо 
років з ураженням нервової системи

Амб та 
стац

4169224,53 " 4169224,53

25 Медична реабілітація немовлят які народилися 
передчасно та/або хворими протягом перши трьох 
років

Амб та 
стац

983209,50 983209,50

72986805,52 5452 92763540,67



Фінансування за договорами НСЗУ зі змінами

Додатки до договорів

Запланована вартість 
мед. послуг, грн

Глобальна
ставка

Запланована 
вартість на 

рік*

- первісні 69235610,64 86615839,08

- зі змінами 72986805,52 92763540,67

Відхилення 105,4 107,1

* за рахунок збільшення планової кількості пролікованих хворих та тарифу по пакету Медична допомога при гострому мозковому інстульті в 
стаціонарних умовах


