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1. Комунальне некомерційне підприємство «Подільський регіональний 
центр онкології Вінницької обласної Ради» є закладом охорони здоров’я -  
комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню області та 
який створено з метою виявлення, діагностики, лікування та профілактики 
онкологічних захворювань, в порядку та на умовах, встановлених 
законодавством України та цим Статутом. Підприємство є спеціалізованим 
лікувальним закладом і здійснює господарську некомерційну діяльність, 
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання 
прибутку.
Комунальне некомерційне підприємство, у т.ч. із надання медичних послуг, є 
унітарним комунальним підприємством, що діє на базі комунальної власності 
територіальної громади та самостійно визначає свою організаційну структуру, 
встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Окрім цього, згідно з 
ПК України, комунальне некомерційне підприємство належить до 
неприбуткових організацій, доходи (прибутки) яких використовуються 
виключно для фінансування видатків на власне утримання, реалізації мети 
(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених в установчих документах 
(абзац перший підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПК України)
1.1 Головною метою підприємства є здійснення медичної практики, надання 
своєчасної кваліфікованої високоспеціалізованої поліклініко- 
консультативної, амбулаторної, лікувально-діагностичної та стаціонарної 
медичної допомоги хворим із злоякісними новоутвореннями, з 
передпухлинною патологією та з підозрою на злоякісне новоутворення при 
умові фінансування Національною службою здоров’я України на основі 
оплати за пролікований випадок за методом розподілу на діагностично- 
споріднені групи в порядку та обсязі, встановлених законодавством України. 
КНП «ПРЦО ВОР» здійснює свою діяльність відповідно до статутних 
зобов’язань.
КНП «ПРЦО ВОР» в своїй професійній діяльності щоденно має справу з 1 553 
тис. населення Вінницької області серед якого 368 тисяч є мешканцями 
обласного центру.

1. Укладена угода між КНП «ПРЦО ВОР» та Національної службою 
здоров’я України ЗО березня 2020 року передбачила забезпечення 
раціонального використання фінансових, матеріально -  технічних та кадрових 
ресурсів укріплення матеріально -  технічної бази онкоцентра, забезпечення 
економії енергоресурсів. Покращила фінансову самодостатність і фінансову 
стійкість закладу в сучасних умовах. Продовжить розвиток багатоканального 
фінансування.



Створення сучасної системи медичного інформаційного забезпечення в КНП 
«ПРЦО ВОР» передбачає своєчасне оновлення оргтехніки та програмного 
забезпечення.
В умовах сьогодення важливо піклуватися про здоров’я жителів регіону, 
надаючи в комфортних умовах доступні та якісні профілактичні, діагностичні 
та лікувальні послуги шляхом формування довірливих відносин, що базуються 
на взаємоповазі, відповідальності та професіоналізмі. Головний принцип, який 
колектив закладу реалізує в своїй роботі: працювати з любов'ю та чуйністю до 
людей. Вміти радіти та співчувати кожному пацієнту. Прагнути якісно 
надавати медичні послуги.
У Вінницькій області розвиток онкоепідеміологічного процесу в 2019р. 
характеризувався зростанням рівня захворюваності та зменшенням рівня 
смертності. Кількість зареєстрованих первинних випадків раку досягла 5838 
або 375,8 на 100 тис. населення, що перевищувало республіканський 
показник -  324,2 на 100 тис. населення. Слід зазначити, що зростання рівня 
захворюваності відбулось за рахунок збільшення ураження злоякісними 
новоутвореннями (ЗН) чоловічого населення на 3,2%, порівняно з минулим 
роком, що склало 409,3 вип. на 100 тис. чоловіків області і перевищувало 
середньоукраїнський показник - 332,7 на 100 тис. чоловічого населення. 
Захворюваність жіночого населення незначно зросла (на 0,7%) і становила
347,0 на 100 тис. жінок (середньоукраїнський показник - 316,9 на 100 тис. 
відповідного населення).

Захворюваність на злоякісні новоутворення серед усього населення 
України (у напрямку зростання показника), 2019 рік



У структурі захворюваності чільне місце, як і попереднього року, 
посіли ЗН шкіри (10,9%), ЗН молочної залози (10,5%), ЗН легенів (8,7%), ЗН 
простати (6,4%), ЗН шлунку (6,2%), ЗН ободової (6,0%) та прямої (5,8%) 
кишки, що разом склало 54,5%. У жінок превалювали ЗН молочної залози 
(21,4%), ЗН шкіри (11,6%), ЗН тіла матки (9,8%), ЗН ободової кишки (6,0%) 
та ЗН яєчників (5,5%), що разом склали 54,3%. У структурі захворюваності 
чоловічого населення перші п ’ять місць займали: ЗН легенів (14,0%), ЗН 
шкіри (10,1%>), ЗН простати (12,7%), ЗН шлунку (7,3%), ЗН прямої кишки 
(6,4%>), що разом склали 50,5%.

Захворюваність на 100 тис, населення, раптовість

01-40 ,9  - Шкіра 

ш2 - 39,4 - Молочна залоза 

□З - 32.7 - Легені 

□4-24.1 - Простата

■ 5-23.1 • Шлунок

об -22.5 ■ Ободова кишка 

а 7 - 21,9 - Пряма кишка

□ 8 - 20 7 - ЗН кровотв.та лімф с-ми

■ 9-16.3 -Тіло матої

И10 -14.9 - Підшлункова залоза

□ 11 -14 7 - Нирка

0 12 -13.6 ■ Сечовий Mtxyp 

в 13 -11.8 - Щитоподібна залоза

■ 14 • 10.2- Яєчники

015 - 7.7 - Шийка матки

■ 16 • 6,7- Порожнина рота 

017 - 6 6 - Глотка

а 18 - 6.4 - Меланома

□ 19 - 5.5 - Стравохід 

□20 - 3.2 • Гортань

Рівень смертності від раку в 2019р. сягнув 2651 осіб або 170,7 на 100 тис. 
населення, в тому числі 220,6%ооо чоловіків та 127,6%ооо зі зменшенням 
порівняно з попереднім роком на 8,2%). Це пов’язано із особливістю збору 
інформації про померлих, яка надходить до канцер-реєстру ще наступного 
року після звітного. За І півріччя 2020р. рівень смертності склав 76,0 на 100 
тис. нас. проти 71,3 за І півр. минулого року.
Аналізуючи динаміку показників поширеності, захворюваності та смертності 
за вказаний період 2018-2019 роки, звертає на себе увагу те, що при наявності 
тенденції до зростання захворюваності значними темпами відбувається 
накопичення контингенту хворих на злоякісні новоутворення. У 2019р. на 
обліку в обласному канцер-реєстрі на кінець звітного періоду перебувало 
45150 хворих зі злоякісними новоутвореннями або 2906,7 на 100 тис. 
населення, у 2018р. -  2757,5 на 100 тис. населення. В області у 2019 році 
більше половини контингенту онкологічних хворих -  62,9 % (всі локалізації) 
перебувало на обліку на кінець року 5 років і більше з моменту встановлення 
діагнозу, ( у 2018 році -  63,3%.



Діяльність консультативної поліклініки КНП «ПРЦО ВОР»
На амбулаторному етапі консультативна допомога надається лікарями 
онкологами та радіологами. Завдяки заходам з оптимізації діяльності 
основних підрозділів консультативної поліклініки, в першу чергу, 
реєстратури, запровадженню МІС в поліклініці, активному інформуванню 
пацієнтів про обсяги та перелік високоспеціалізованих медичних послуг, 
запровадженню попереднього запису на прийом у зручний із 3- х 
запропонованих варіантів спосіб, скоротились час очікування на прийом до 
лікаря, частка необгрунтованих для третинного рівня медичної допомоги 
відвідувань. Зокрема, абсолютна кількість відвідувань скоротилась з 81698 
у 2018 р. до 70964 у 2019р. і склала 27347 за підсумками І півріччя 2020р. 
Фахівцями хірургічного профілю здійснюються амбулаторні операції, такі 
як малі гінекологічні втручання, видалення та кріодеструкція новоутворень 
шкіри, малоінвазивні ендоскопічні операції, частка яких стабільно 
збільшується (5,7% у 2018р., 8,0% у 2019р., 11,5% у І півріччі 2020р.).

Аналіз роботи стаціонару

Ліжковий фонд цілодобового стаціонару на початок 2020р. склав 360 ліжок, 
крім того, відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії на 12 
ліжок, із них:

Хірургічне відділення -  40 ліжок;
Торакальне відділення -  ЗО ліжок;
Гінекологічне відділення -  40 ліжок;
Відділення пухлин голови та шиї -  40 ліжок;
Урологічне відділення -  45 ліжок;
Мамо логічне відділення -  25 ліжок;
Хіміотерапевтичне відділення -  60 ліжок;
Радіологічне відділення -  80 ліжок.

З урахуванням динаміки захворюваності за останні роки, зокрема, 
істотним поширенням онкологічної патології за окремими локалізаціями 
органів травлення, раку молочної залози серед жіночого населення регіону та 
з метою оптимізації використання потужностей високоспеціалізованого 
ліжка цілодобового стаціонару здійснено заходи з удосконалення його 
структури. Так, у березні 2018 року з виокремленням ліжок зі складу 
хірургічного відділення утворено мамологічне відділення на 25 ліжок, у січні 
поточного року 5 ліжок урологічного стаціонару передано до складу 
хірургічного відділення.
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Структура ліжкового фонду закладу

Ихір. в гінек. ■ гол-шия Шурол. Вторак. Ямамол. Яхімтер. ® радіол.

Раціональне використання фактично розгорнутого ліжкового фонду і 
дотримання необхідного терміну лікування у відділення з врахуванням 
спеціалізації ліжок, діагнозу, важкості патології, супутніх захворювань має 
велике значення в організації роботи стаціонару.
Для оцінки використання ліжкового фонду обраховуються найбільш важливі 
показники:

Показник забезпеченості населення ліжками. Забезпеченість 
населення Вінницької області онкологічними та радіологічними 

ліжками становить 2,3 на 10000 населення (республіканський
показник -  2,4%оо).

2018р. __________________________________

Відділення
Число
ліжок

Поступи
ло

Виписа
но

Помер
ло

Прове
дено

ліжко/
ДНІВ

Робот
а

ліжка

Обіг
ліжк

а

Прості
й

ліжка

Середня
триваліс

ть
лікуванн

я

Хірургічне 35 1082 972 2 14692 347,3 23,0 -0,3 13,6
Мамологічне 25 893 706 - 9563 449,0 33,1 -3,3 10,7
Гінекологічне 40 1442 1244 - 15202 380,1 31,1 -1,3 10,6
Торакальне 30 777 710 3 11464 382,1 23,8 -1,8 14,5
Від. пухлин 
голови/шиї 40 952 903 3 14315 357,9 22,7 -0,8 15,0

Урологічне 50 836 798 - 12284 409,5 26,6 -2,6 14,5
Хіміотерапевт 60 3343 3620 3 21603 360,1 60,4 -0,3 5,9
Радіологічне 80 1148 1489 2 30295 378,7 18,6 -2,1 20,1
Всього 360 10473 10442 13 12941

8 380,6 30,8 -1,3 12,4



2019р.

Відділення Число
ліжок

Посту
пило

Виписа
но

Пом
ерло

Проведе
но

ліжко/дн
ів

Робот
а

ліжка

Обіг
ліжк

а

Прості
й

ліжка

Середня
триваліс

ть
лікуванн

я
Хірургічне 35 1034 1009 10 12803 365,8 29,1 -0,9 12,2
Мамологічне 25 979 859 - 9016 360,6 34,4 -0,6 9,1
Гінекологічне 40 1446 1252 1 14459 361,5 31,3 -0,7 9,9
Торакальне 30 741 679 7 10875 362,5 22,9 -0,9 14,7
Від. пухлин 
голови/шиї 40 970 924 - 13866 346,7 23,1 -0,3 14,1

Урологічне 50 978 939 2 14831 296,6 18,8 2,3 15,1
Хіміотерапевт 60 3799 4068 1 20368 339,5 67,8 - 5,0
Радіологічне 80 1108 1360 1 27571 344,6 17,0 -0,3 20,1
Всього 360 11055 11090 22 123789 343,9 30,9 -0,1 11,2

2020р.

Відділення Число
ліжок

Посту
пило

Випис
ано

Помер
ло

Прове
дено

ліжко/
днів

Робот
а

ліжка

Обіг
ліжк

а

Прості
й

ліжка

Середня
триваліс

ть
лікуванн

я
Хірургічне 40 346 331 3 3419 85,5 8,4 10,1 10,2
Мамологічне 25 386 349 - 3089 123,6 14,0 3,3 8,0
Гінекологічне 40 465 406 1 4317 107,9 10,2 6,1 9,5
Торакальне ЗО 273 241 3 3765 125,5 8,1 5,5 14,0
Від. пухлин 
голови/шиї 40 336 326 - 4055 101,4 8,2 8,4 12,1

Урологічне 45 324 310 1 4106 91,2 6,9 11,4 13,1
Хіміотерапевт 60 1287 1347 - 6348 105,8 22,5 2,6 4,7
Радіологічне 80 494 525 - 11018 137,7 6,6 4,9 20,2
Всього 360 3911 3835 8 40117 111,4 10,7 5,5 10,5

З перевантаженням працювали ліжка у всіх відділеннях закладу у 2018р. 
(380,6 дн.), проте у 2019р. показник зайнятості ліжка наблизився до 
нормативного -  340,0 і склав 343,9 дня. На рівні запланованого показника 
спрацювало хіміотерапевтичне відділення, з перевантаженням -  усі 
відділення, окрім урологічного.

За І півр. поточного року робота ліжка склала 111,4 дн. при нормативі 170,0 
дн., простій ліжок склав 5,5дня, що пов’язано з епідемією СОУГО і 
закриттям хірургічного стаціонару на карантин.

2. Показник середньої зайнятості ліжка за 2018р. склав 12,4 дня, у 
2019р. -  11,2 дня та за І півр. 2020р. -  10,5 дн. Поступове зменшення 
середнього терміну перебування хворого в стаціонарі відбулось за рахунок 
хірургічних ліжок, що пов'язано із покращення рівня діагностики та 
підготовки пацієнта до оперативного втручання на догоспітальному етапі 
та застосування лапароскопічних оперативних втручань, що зменшують 
терміни госпіталізації.
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3. Обіг ліжка (вказує скільки пацієнтів пролікувалось на 1 ліжку 
протягом року) -  у 2018р. та 2019р. показник склав 30,8 та 30,9 відповідно, 
за І півр. поточного року на ліжку пролікувалось у середньому 10,7 
пацієнтів. Найбільший показник у хіміотерапевтичному відділенні -  67,8 у 
2019р. та 60,4 у 2018р. Зменшення навантаження на ліжко у 
хіміотерапевтичному відділенні можливо за рахунок впровадження 
стаціонарозамінних форм лікування пацієнтів.

Проліковано у стаціонарі на 6,2% більше хворих (11112 - у 2019р., 
10455 - у  2018р.), ліжко-день зменшився на 4,3% (з 128418 у 2018р. до 
123789 у 2019р.), план виконано на 101,1%.
Деякі показники хірургічного стаціонару

Показник 2018р. 2019р. І півріччя 
2020р.

К-ть оперативних втручань 
в стаціонарі, абс.

6694 7003 2417

К-ть оперативних втручань 
в стаціонарі на 10 тис. нас.

42,3 44,6 15,7

Хірургічна активність (%) 97,0 96,8 97,1
Число операцій на 1-у 
зайняту посаду лікаря 
хірургічного профілю

167,4 140,1 55,0

Післяопераційні 
ускладнення, % 0,8 1,3 0,9

Післяопераційна
летальність(%) 0,1 0,3 0,2

Лікарняна летальність (%) 0,1 0,2 0,2

За 2019р. проведено 7003 оперативних втручання, що на 4,6% більше, ніж у 
2018р. (кількість операцій у 2018р. -  6694), за І півріччя поточного року 
проведено 2417 оперативних втручань, така мала кількість пов’язана із 
впровадженням карантинних заходів з приводу СОУШ. Відсоток 
оперативної активності по хірургічному стаціонару склав 96,8% у 2019р., 
97,0% - у 2018р. та 97,1% за І півр. 2020р. Відсоток післяопераційних 
ускладнень склав 1,3% проти 0,8% за 2018р., що пов’язано із збільшенням 
кількості оперативних втручань та посиленням контролю за реєстрацією 
ускладнень.
Упродовж останніх років частка осіб із злоякісними та доброякісними 
новоутвореннями серед пролікованих пацієнтів залишається відносно 
стабільною і складає 78,2% та 8,1% відповідно. Спостерігається тенденція 
щодо скорочення частки непрофільних хворих (2018р. -9 ,0 % , 2018р. -  8,6%, 
І півріччя 2020р. -  7,6%).



1.2

Комунальне некомерційне ПІДПРИЄМСТВО 

"ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ В О Г

Директор »
- дата народження

■ . : ■ .V'' ' Д'"' І
. осаіїо, що І коли закінчив

Ш ' '
- - ̂

; ; -Щф • - .
• мауяовий ступінь

ШМщ '
• е т т  роботи за спеціальністю - 
■ в п ж  роботи а даному закладі

на посаді головного лікаря

ЦІамрай Володимир Анатолійович
19.03.1968 року:
Вища, Вінницький медичний Інститут 
їм. ПІД. Пирогова я 1992 роції 
лікувальна справо) 
доктор медичних наук;
Заслужений лікар України з  2917 р. ; 

25 років{ з  01.08.HBSp,
■' ‘ -4 - з МліЛ

в років)
•ким і коли призначений на посаду керівника -  10.06.2014 р. розпорядженням голови 
Вінницької обласно* Ради «ід 06.06.2014 р. № 171) рішенням Вінницько! »власної Г 
13.05.201? р. №346; рішвникм Вінницької обласно!! Рада« від 26.09.2019р. №549.

кваліфікації - Вішшцв, ВШ ЯУШ . Пирогова,
•ліннн, у  2018 році.

сл а й ді КНП “ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ ВОР”
Кадровий склад, проведення оптимізаціїв 2019

Проведена оптимізація закладу
Проведено детальний «малії та переглянуто упорядкування штатної чисельності.
Призупинено заповнення вакантних посад без крайньої нагальної потреби.
До 01.11.2020 року планується скоротити неефективні штатні посади, зокрема такі, які« не витребуваними 
та вакантними довготривалий час -17,0 посад, а <
Лікарі -  4,0 посади;
Середній мед. персонал -  3,0 посади;
Молодший мед. персонал -  4,0 посади; 
інші - 6,0 посад.
з місячним фондом -  91115,0 грн.

Найменування посад
Згідно штатного 

розпису станом на 
01.01.2020р.

Відповідно ДО ] 
оптимізації штату ; 

з 01.11.2020р. ‘
[ Лі «ар* 1 «,о 131,0
! Середній медперсонал 282.7S 279.75
| Молодший медперсонал Ш.25 * ..... 'm is ...... І
і Інші тттри 141,0 135,0
= »СЬОГО: 732,0 725,0

Проаналізувавши показники роботи хіміотерапевтичного відділення за 2019 р., вивчається питання 
можливіст! пвропрофілюваиня 20 ліжок із 60-ти наявних у ліжка денного перебування пацієнтів. 
Очікувана економія на харчування від пвропрофілюваиня ліжок складатиме-108366,0 гри.
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СЛАЙД 2 ВІННИЦЬКИЙ обласний КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ диспансер Показники робо« ш т а т
Показник Ш Ш Ш

1. Планом потужність/добу 2Ь0 240
2. Кількість аідоідувакь ?89?Ь ітьи

Н  ‘ . ' '' : -
2.1. Кількість <П«ЦІ«ЛДОМНМХ 
центре/ ВІДДІЛ гни

? стан відділе««. 8сіац Й!ДДІлвнь 
{или®Щ>ГГ**я 9ІДДІЛ)

2.2. КІЛЬКІСТЬ ЛІМЄК 360 Ш>

> 2.1. Кількість Аролікамннх кмрмя «
і смцкяирі
ї

10455 Ш12

гл. Середа* твринкн мкуммня 12/ДНЯ 11,2. дай

: гл  «. ургектммк ОЛ*р»ЦІЙ1 0/В% 0.1* і

г .б.Сг Ягдмг терміни ткуиим* «ірургічии* 
«юрм» ҐіА дня ІІДдяя

2.7. Пішкммредійм лвмяьшет» ОД 0,3 ■

: 3. кіяькк*ь троттттт* 
Інноваційних технологій

21 ї ї  ' ;

{і. люярФ1* іт 'ящіщ *$»$ тпттт 
| рі&ші і&Щщш&Щшіш ршшщ Ойтптгіі попфтЦЯтюі яшпщіі̂ ііяягр х» ткящпян 

тт*аігр®иі#, реірюСяюю Нацжшіжкм йиегдауїши ршу,

СЛАЙД 3 Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер Матеріально-технічна база та ремонти

На ба-ансі дисгансеру рахується 15 будівель та споруд, розташованих за адресою- 
м. Вінниця. Ленінський р-н, Хмельницьке шосе. 84.
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою виготовлено 14 грудня 2012 р.. серій 

ЯЯ N2 020215. Проведено Державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку площею А М П  га (витяг Серія ЕАХ 
834106 від 18.04,2014р.).

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно виготовлено та ззреестрмаио у вінницькому ВТі 9 серпня 
2005р.

На балансі диспансеру обліковується 11 транспортних засобів балансовою вартістю -  606.4 тис. гривень.
У відповідності до рішень та розпоряджень голови Вінницько? обласної Ради, закладом та управлінням укладено 17 

договорів оренди нежитлоеих приміщень Загальна "лоша майна, передана в оренду становить 287,8 кв.м 
Всі договорі« оренди укладені відповідно до чинного законодавства.

ПРИДБАНЕ ОБЛАДНАННЯ
Придбане обладнання за пошти обласного бюджету • 26990.2 тис.гри.
Придбане обладнання за кошти спеціальною фонду (благодійна допомога) - 1298,2 тис.грн.
Придбане медичного обладнання за кошти спеціального фонду (ОРЕНДА) -  898,1 тис.грн.



СЛАЙД4 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
На балансі онтоцентру рахується 15 будіяель та споруд, розташованих за адресою: 
м. Вінниця, Хмельницьке шоси. 84.

в диспансарночіолжліиічиому відділені КНП «ПРЦО BQP» впроваджені заходи, направлені на накрапе*** 
якості надання аисохоспаціалізованоі оккопогічмої медииж» допомоги за глинципом "Поліклініка Ses черг”, 

придбано § 2 0 1 9  році 1 5  комп'ютері» дл» сіац»марнім відділень та 21 принтер для закладу.

ПРИДБАНЕ ОБЛАДНАННЯ В 2019 році
Придбане обладнання за кошти облесного бюджету (бюджет розвитку) » 5224,2 т и сл рн . в т .ч  

аідеоендоскопічний комплекс в комплекті - 2 шт„ на суму 2640,0 тис. а рн . 
тектрожірураічний апарат ARC3S0 - 630,0 тис.арн.
Придбане обладнаная за кошти благодійно)' âono.wau та безоплатно 820,8 тис. ярн., в т,ч. 

автоматичний т агупомет р на с у к у 490,0 тиєлрн.
Придбане медичне обладнання за кошти спсціапьноао фонду fopew<3a. платні послуги) -  2294.3 тис. ери.

ш пш ^ в

т

т
Відеоендоскопічний комплекс 

2640,0 тис. гри
1/іектрохіруреічний апарат ARC3&Q 

630,0 тис. гри.
Автоматичний коагуламетр 

490,0 тис.грн.

. слайд s РЕМОНТИ КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ ПРИМІЩЕНЬ 8 2019 році

Палати хіміотерапевтичного 
відділення відремзнтоаанї

Поточний ремонт 
реєстратури поліклінічного відділення



СЛАЙД6 НАЯВНІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙ

Наявність кваліфікованого електронного підпису-100 % (120лікарів)
Реєстрація лікарів в ЕСОЗ -  100% (120 лікарів)
Ліцензія на наркотичні медпрепарати -  початок дії поновленої ліцензії 

З 20.02.2020р.
Ліцензія на медичну практику КНП «ПРЦО ВОР» -  строк дії поновленої 

ліцензіїз 24.04.2020р.
Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання - термін 

дії поновленої КНП «ПРЦО ВОР» ліцензії з 11.06.201Ор. по 11.06.2027р.
Ліцензія на перевезення радіоактивних матеріалів КНП «ПРЦО ВОР» 

продовжено до 20.08.2025р.
Навчання персоналу по ДСГ -  120 лікарів.

. слайд 7 ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ РОЗВИТКУ

Початок в 2020 реконструкції будівлі хіміотерапевтичного відділення відділення
за рахунок державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету - 18439,7 тис, гри. 
(період реалізації об'єкту -  2020-2021 роки)

Придбання необхідного обладнання на 2020- 2021 роки:
Цифровий мамограф - 6500,0 тис.грн.
По обласній Програмі «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017- 2021 роки» 
Експертна ультразвукова система - 2500,0 тис.грн.

Сучасний лінійний прискорювач, вартість 50 000 тис.грн.
Комплект дозиметричного обладнання для лінійного прискорювача, вартість 8 000 тис.грн. 
Пристосування для фіксації призначені для (мобілізації під час променевої терапії - 2 000 тис.грн.

СЛАЙД 8 Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер
Залучення додаткових джерел фінансування

Джерела додаткових надходжень

ш т т явт тт я ш яшвт яшшшшт  о м
... ‘... ....■— “ 1 . ■ 23927.6 21066,9.

|  ' ' 3202,4 3844,3
|  , '254,2 ' . 316,9

1 ■ , • 13,9 22,1
І  27398,1 ■ '25250,2

Витрати (сумарно з усіх видів додаткових надходжень)



2. Адміністративно -  управлінська частина:

Директор
Медичний директор
Медичний директор з хірургічної роботи
Медичний директор з організаційно -  методичної роботи
Заступник директора з медсестринства
Заступник директора з економічних питань
Інформаційно - аналітичний відділ
Планово -  економічний відділ
Відділ бух. обліку та звітності
Господарчо -  обслуговуючий підрозділ:
Головний інженер 
Інженер з охорони праці 
Інженер з метрології 
Юрисконсульт
Фахівець з питань цивільного захисту
Інспектор з кадрів
Канцелярія
Диспансерно -  поліклінічне відділення 
Стаціонар:
Хірургічне відділення 40 ліжок
Мамологічне відділення 25 ліжок
Урологічне відділення 45 ліжок
Гінекологічне відділення 40 ліжок
Торакальне відділення ЗО ліжок
Відділення пухлин голови та шиї 40 ліжок
Хіміотерапевтичне відділення 60 ліжок
Радіологічне (променевої терапії)відділення 80 ліжок
Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії 12 ліжок
Операційний блок
Приймальне відділення
Допоміжні лікувально -  діагностичні підрозділи:
Ендоскопічне відділення 
Відділення радіонуклідної діагностики 
Рентгенологічне відділення 
Клініко -  діагностична лабораторія 
Цитологічна лабораторія 
Відділення ультразвукової діагностики 
Допоміж ні господарчі підрозділи:
Центральне стерилізаційне відділення
Харчоблок
Пральня
Гараж
Архів
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2.1

Шамрай Володимир Анатолійович

КНП «Подільський 
регіональний центр онкології 
Вінницької обласної Ради», 

Працює: на посаді директора,
адміністративно-управлінська 
частина з 10.06.2014р.

Г ромадянство У країни

Число, місяць і рік
народження 19 березня 1968 р.

м. Липовець, 
Місце народження Вінницької обл.

вища, Вінницький 
національний медичний 
університет ім.М.І.Пирогова у 

Освіта 1992 році, лікувальна справа.

доцент кафедри онкології, 
променевої терапії ВНМУ ім. 
М.І.Пирогова 
доктор медичних наук;

Науковий ступінь, вчене звання

українською,російською, 
Володіння мовами англійською.
(вільно)

почесні грамоти ОДА та 
обласної ради (серпень, 
грудень 2015р.), (грудень 
2017), (березень, червень, 
грудень 2018), почесна 
грамота Верховної Ради 
України вересень 2018р. 

Нагороди, почесні звання заслужений лікар України.

із



Загальний стаж роботи
з 01.09.1985 р. 34р. Зм. 9д

Депутат ради

Вінницької міської ради з 
2006 по 2015 р.

Стягнення не має

З 10.06.2014 директор, КНП « ПРЦО ВОР» м. Вінниця
по теперішній час

Клибанівський Володимир 
Володимирович

КНП «Подільський
регіональний центр онкології

„  Вінницької обласної Ради»,
Працює: г  медичного директора,

адміністративно-управлінська
частина з 11.04.2003р.

Г ромадянство У країни

Число, місяць і рік
народження 09 жовтня 1963р.

Місце народження м. Вінниця

вища, Вінницький медичний 
інститут ім.М .І.Пирогова, 1987р.,

Освіта лікувальна справа

Науковий ступінь, вчене звання не має
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Володіння мовами 
(вільно)

українською, російською, 
англійською

Нагороди, почесні звання

Почесна грамота 
Міністерство праці та 
соціальної політики України 
квітень 2008 р;
Почесна грамота МОЗ 
України 2009 р.;
Грамота Виконкому та 
Вінницької міської ради 
червень 2015р.;
Грамота ДОЗ Вінницької 
міської ради жовтень 2018.;

Загальний стаж роботи

Депутат ради

з 01.07.1980 р. 40р. 09м. 27д.

не є

Стягнення не має

З 11.04.2003- медичний деректор КНП «ПРЦО ВОР» м. Вінниця 

по теперішній час

Гудзь Олександр Степанович

Працює:

КНП «Подільський 
регіональний центр 
онкології Вінницької 
обласної Ради», на 
посаді медичного 
директора з
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хірургічної роботи, 
адміністративно- 
управлінська частина 
з 21.07.2015р.

Г ромадянство України

Число, місяць і рік 
народження 21 січня 1963р.

с. Лядово, 
Могилів- 
Подільського р-і 

Місце народження Вінницької обл.

вища, Вінницький медичний 
інститут ім.М.І.Пирогова, 

Освіта 1993р., лікувальна справа

Науковий ступінь, вчене звання

Володіння мовами 
(вільно)

Нагороди, почесні звання

Загальний стаж 
роботи

Депутат ради 

Стягнення

не має

українською, р

Грамота ДОЗ І ої
2018.;

з23.08.1985 р. 

не є

16 р



Депутат ради 3 17-05-2017“ заступник директора з
організаційно.
по теперішній час методичної роботи КНП « 

Стягнення Пр ц о  ВОР»

Хмельовська Алла Петрівна

КНП «Подільський 
регіональний центр онкології 
Вінницької обласної Ради» , 

Працює: заступник директора з 
медсестринства, 
адміністративно- 
управлінська частина,

Громадянство України

Число, місяць і рік
народження 02 квітня 1973 р.

Місце народження

м. Ужгород,
Закарпатська
область

базова вища-медична, вища 
технічна, ВМК 1992 р., 
бакалавр медецини, сестри 
медичної
магістратура публічне та 

Освіта адміністративне управління.

Науковий ступінь, вчене звання не має

Володіння мовами 
(вільно)

українською,російською



Нагороди, почесні звання

Грамота «Медичний працівник 
року» 2008р.,
Грамота Він. ОДА 2009,2014 р. 
Почесна грамота ДОЗ 
2005,2007,2009,2013,2015,2019р. 
Почесна грамота МОЗ України 
2010р.

Загальний стаж 
роботи

з 01.08.1990 р. 30р.

Депутат ради 

Стягнення

не є

не має

З 02.01.2009 заступник директора з м. Вінниця
по теперішній час з медсестринства КНП «ПРЦО ВОР»

Постемська Лариса Іванівна

КНП «Подільський 
регіональний центр онкології 
Вінницької обласної Ради», на 

Працює: посаді заступника директора з 
економічних питань, 
адміністративно-управлінська 
частина, з 28.11.2005 р.

Громадянство України

Число, місяць і рік
народження 12 квітня 1966 р.
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Місце народження м. Вінниця

вища економічна, Вінницький 
торгово економічний інститут, 
економіст

Освіта

Науковий ступінь, вчене звання не має

Володіння мовами 
(вільно)

українською,російською

Нагороди, почесні звання

Почесна грамота ДОЗ 
2006,2008,2014,2018,2019р.

Загальний стаж роботи
з 29.03.1984 р. 35р. 00м. 28 д.

Депутат ради 

Стягнення

не є

не має

3 28.11.2005 заступник директора з м. Вінниця
по теперішній час економічних питань КНП «ПРЦО ВОР»
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2.2 КНП «ПРЦО ВОР» Високоспеціалізований заклад третинного рівня який 
забезпечує щорічно стаціонарне лікування більше 10 000 пацієнтів. 
Амбулаторно в умовах диспансерно-поліклінічного відділення закладу 
консультується та лікується ще близько 80 000 пацієнтів (онкохворі, хворі з 
передраковою патологією). Маючи за мету забезпечити ефективне 
управління лікувальним закладом в штат управління введено дві посади 
медичних директорів. З урахуванням функціонування на базі закладу 
обласного канцер-реєстру та надання оргметод допомоги медичним закладам 
області введено посаду медичного директора з оргметод роботи.
Створена в ПРЦО мультидисциплінарна робоча група фахівців лікувального 
закладу з розробки нових клінічних протоколів та удосконалення вже 
діючих у лікувальному закладі затверджених МОЗ України уніфікованих 
клінічних протоколів, за участі представників кафедри Онкології, променевої 
діагностики та променевої терапії Вінницького національного 
медуніверситету ім. М.І. Пирогова, займалась переглядом і корекцією вже 
діючих та розробкою нових клінічних протоколів меддопомоги (32), якими в 
даний час регламентуються обсяги надання спеціалізованої онкологічної 
допомоги населенню та невідкладних станів (18) в онкології.

Контроль якості організації та надання спеціалізованої медичної 
допомоги впродовж останніх 3,5 років спочатку в ВОКОД, а з  02.01.18. вже 
ПРЦО проводився через: використання методів зовнішнього та 
внутрішнього контролю якості медичної допомоги; самооцінку медичних 
працівників; експертну оцінку представників адміністрації; клінічний аудит; 
моніторинг виконання системи індикаторів якості; сертифікацію на 
виконання вимог діючого законодавства України.
На контролі адміністрації онкоценру та інспекторів відділу кадрів 
перебували питання своєчасності атестації співробітників, що знайшло своє 
відображення при щорічній та підготовці та компоновці Комплексного плану 
роботи закладу на кожний поточний рік. В плані окремими розділами (за 
участю інспекторів відділу кадрів, зав. відділеннями, економістів, 
заступників головного лікаря та головного інженера лікувального закладу) 
формуються наступні розділи:

основні організаційні заходи;
робота стаціонарних відділень, комісії інфекційного контролю 

онкоцентра;
заходи щодо профілактики розвитку внутрішньо-лікарняних інфекцій ; 
заходи щодо підтримання санепідрежиму; 
матеріально-технічне забезпечення закладу;
поточні організаційні заходи: медради, науково-практичні конференції, 

засідання членів Асоціації онкологів Поділля; 
організаційні заходи цивільного захисту;
формувався план впровадження нових методик діагностики та 

лікування на звітний період;
містився план основних організаційно - методичних заходів;



план підвищення кваліфікації лікарів онкоцентру на кожний поточний
рік;

строки запланованої атестації лікарів закладу у поточному році; 
формувалась пропозиція щодо термінів стажування лікарів онкоцентру 

на робочих місцях у відділеннях Національного інституту рака.
Окремим розділом в «Комплексному плані лікувального закладу щорічно до 
виконавців доводяться планові показники діяльності (індикатори якості) для 
виконання структурними підрозділами закладу. З урахуванням щорічного 
щоквартального зростання в Комплексному плані представленні остаточні 
підсумкові контрольні показники (річні моделі кінцевих результатів).
Як і у попередні роки в 2020 році, особами відповідальним в умовах 
онкоцентру, за організацію управління та підтримання контролю якості 
лікувально-діагностичного процесу традиційно виступають:
- перший рівень -  рівень лікар відділення/медична сестра (самоконтроль);

на другому рівні -  зав. відділеннями та зав. іншими структурними 
підрозділами закладу/ старша медсестра підрозділу, служби;

на третьому рівні -медичні директора, заступники головного лікаря , - 
голова ЛКК, головний інженер КНП «ПРЦО ВОР»;

на четвертому рівні -  комісія з внутрішнього контролю та управління 
якістю надання меддопомоги в КНП «ПРЦО ВОР», яку директор закладу. 
Сьогодні, на підставі діючих в закладі нових клінічних протоколів та умов 
співпраці з НСЗУ щодо лікування онкохворих для кожного структурного 
підрозділу онкоцентру, розроблені покази по забезпеченню госпіталізації 
пацієнтів; регламентовано перелік та обсяг необхідних обстежень, які 
залишаються обов’язковим при проведенні планової госпіталізації, а також 
використовуються сучасні схеми лікування, і оперативні втручання, що 
виконується безпосередньо в КНП «ПРЦО ВОР», враховано медикаментозне 
забезпечення як операцій так і перебігу п/о періоду у оперованих хворих.

Затвердженні обсяги та терміни подання статистичної інформації щодо 
результатів діяльності відділень і служб КНП «ПРЦО ВОР» в цілому. 
Узагальнена в умовах ОМВ закладу статистична інформація надається 
директору, медичним директорам зав. відділеннями. Все вищевказане 
сьогодні дає змогу кваліфіковано здійснювати належну оцінку результатів 
діяльності та аналізувати показники роботи відділень і служб КНП «ПРЦО 
ВОР».
Крім цього, в ході організовуємих щомісячно у відділеннях в КНП «ПРЦО 
ВОР» адміністративних обходів проводиться регулярне опитування та 
визначення потреб і проблем щодо їх задоволеності меддопомогою як на 
рівні поліклініки, так і на рівні стаціонару.
Керівництво КНП «ПРЦО ВОР»з метою безперервного покращення якості 
організовує основні та допоміжні процеси КНП «ПРЦО ВОР» в, забезпечує 
їх необхідними ресурсами; чітко визначає відповідальність і повноваження 
персоналу; підвищує професійну компетентність медичного персоналу; 
впроваджує сучасні досягнення науки і техніки у всі процеси роботи;



забезпечує ефективну взаємодію з іншими медичними організаціями, 
постачальниками та партнерами, що дає можливість створити умови для 
результативного функціонування і постійного покращення СУЯ. Кожний з 
керівників структурного підрозділу ПРЦО несе відповідальність за якість та 
покращення діяльності підпорядкованих йому структурних підрозділів. 
Кожний керівник структурного підрозділу КНП «ПРЦО ВОР» виступає в 
якості активного учасника процесу удосконалення діяльності КНП «ПРЦО 
ВОР». Своїми діями заохочує до участі у цій роботі підпорядкований йому 
персонал. Традиційно, діяльність КНП «ПРЦО ВОР» складається з цілого 
ряду пов’язаних процесів, до яких відносяться: 

процеси управління;
процеси контролю, аналізування, поліпшування; 
процеси надання послуг у сфері охорони здоров’я; 
процеси керування ресурсами.

Документація, що пов’язана з функціонуванням інфраструктури закладу, 
зберігається у головного лікаря, його заступників, а також у керівників 
відповідних структурних підрозділів. В КНП «ПРЦО ВОР» підготовлено та 
затверджено на обласному рівні новий варіант «Номенклатури справ КНП 
«ПРЦО ВОР»» на найближчих 5 років.
Аналіз показників діяльності КНП «ПРЦО ВОР» проводиться кожного 
місяця на засіданні ЛКК, або на загальних зборах закладу та у відділеннях. 
Порівнюються результати роботи з попереднім місяцем та роками, а також з 
попередніми регіональними та загальнодержавними показниками. 
Намічаються заходи щодо покращення тих показників роботи, що 
погіршились або виглядають нижчими за відповідні регіональні чи 
загальнодержавні. Функціонуюча в умовах КНП «ПРЦО ВОР» сьогодні 
система управління якістю надання медичної допомоги забезпечує 
об’єктивну оцінку якості діяльності лікарів, медсестр, співробітників інших 
служб КНП «ПРЦО ВОР» в цілому, а також спрямована, перш за все, на 
ефективне та якісне надання меддопомоги населенню, сприяючи 
відповідальному виконанню статутних зобов’язань КНП «ПРЦО ВОР»

2.3 Найближчим часом (до 1 грудня 2020 р.) планується перегляд та оновлення 
з урахуванням нових обставин фінансово -  економічної діяльності відповідно 
до зміни форми власності закладу, остання редакція колективного Договору, 
«Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою 
організацією Подільського регіонального центру онкології на 2018-2022 
роки.», схвалений загальними зборами трудового колективу ПРЦО 16 квітня 
2018 року У згаданому договорі враховано трудові та соціально-економічні 
відносини, що виникають між роботодавцем і працівниками. В тому числі 
форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та 
розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 
компенсаційних і гарантійних виплат.
Задля забезпечення принципів справедливості і прозорості оплати праці у 
процесі розробки й укладення колективного договору КНП «ПРЦО ВОР»



необхідно передбачити, те, щоб система оплати праці чітко визначала: розмір 
заробітної плати залежатиме від сумарного внеску та напрацювань кожної 
особи в загальну справу діяльності закладу.
2.4 В кінці кожного звітного періоду виконується детальний аналіз виконання 
стаціонарними підрозділами закладу належного плану ліжко -  днів. 
Виконується оцінка ефективності використання наявного ліжкового фонду. 
При потребі вивчається доцільність- проведення скорочення ліжкового фонду 
у тих стаціонарних відділеннях де план ліжко -  днів систематично не 
виконується.

Сучасні тенденції розвитку охорони здоров'я спрямовані на більш ефективне 
використання матеріальних ресурсів, посилення профілактики захворювань, 
підвищення якості діагностично -  лікувального процесу. Кількість 
онкохворих з кожним роком зростає. КНП «ПРЦО БОР» залишається єдиним 
лікувальним закладом, який забезпечує комплексне спеціалізоване лікування 
онкохворих у Вінницький області та в суміжних регіонах України.
В переспективі- зміцнення, розширення і покращення надання послуг 
спеціалізованої медичної допомоги населенню, серед яких:
-  подальший розвиток малоінвазивних лікувальних методик ендоскопічного 
спрямування в галузі абдомінальної та торакальної хірургії, онкогінекології. 
Відповідно скорочення строків лікування, збільшення обороту ліжка. 
Запровадження «хірургії одного дня». Вказані заходи на нашу думку 
призведуть до зменшення тривалості середнього строку госпіталізації.
2.5 Як показує світовий досвід розроблення та впровадження світового 
досвіду по збільшенню питомої ваги амбулаторної медичної допомоги дасть 
змогу зменшити видатки та відповідно витрати бюджету обласного 
онкоцентру, а з другого боку дасть змогу пацієнту після проведення йому 
амбулаторного втручання перебувати в кругу рідних та близьких осіб, що 
позитивно впливатиме на його психо-емоційний стан.
2.6. Розрахунок та обґрунтування потреби у кадрах у розрізі спеціальностей 
перебуває на постійному контролі адміністрації КНП «ПРЦО ВОР». В своїй 
діяльності використовується Наказ МОЗ України від 28.03.2013 р. «Про 
затвердження Методичних рекомендацій визначених нормативів 
навантаження на медичних працівників(лікарів) у закладах охорони здоров’я 
, які надають вторинну(спеціалізовану)та третинну (високоспеціалізовану) 
медичну допомогу.
В лікувальному закладі використовується штатний розклад онкоцентру 
напрацьований та вивірений попередніми роками діяльності лікувального 
закладу. В ньому знайшли своє відображення хронометраж робочого часу 
працівників структурних підрозділів, реальне навантаження на 
співробітників в робочій та нічний час, та обсяги виконаних лікувально- 
діагностичних заходів у стаціонарних пацієнтів. Щодо поліклінічного 
відділення, то навантаження на персонал спеціалізованих кабінетів з 
урахуванням місячної, квартальної та річної чисельності пацієнтів на 
прийомі. В структурі звернень градація -  первинні та контрольні візити до

23



фахівців онкоцентру. Структура диспансерно-поліклінічного відділення 
розрахована на 250 відвідувань за добу.
3. Підписаний 30 березня 2020 року договір №0421-Е420-Р000 з 
національною службою здоров'я затвердив за лікувальним закладом 9 пакетів 
медичних послуг за програмою медичних гарантій (діагностичні - 6 пакетів 
та лікувальні -  3 пакети).Умови виконання вказаного договору гарантують 
якісне фінансування видатків онкоцентру у виконанні своїх статутних 
зобов’язань. Епідемія СОУГО-19 за період з 27 березня 2020 року по 
теперішній час наклала суттєвий відбиток на обсяги надання медичної 
допомоги з онкопатологією у Вінницькій області та на умови виробничої 
діяльності персоналу онкоцентру. На сьогоднішній час має місце 
перевантаження серверу ЕСОЗ через недосконалість наявного обладнання 
обумовленого недофінансуванням галузі, та знайомством медперсоналу з 
умовами введення результатів виробничої діяльності через систему «Бг 
ЕЬЕКБ» в ЕСОЗ.

3.1

Фінансовий стан підприємства за 2018-2020р.р.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА,

тис.грн.

№
з/п

Показник 2018р 2019 Відхиленн
201

я 2019 від 
8

Очікувані
дані

2020р.

Відхилення 2020 від 
2019

абсолютне відносне
(%)

абсолютне відносне
(%)

1. Активи
підприємства

111834,1 108276,4 - 3557,7 -3,18% 156394,8 48118,4 44,44%

2. Необоротні
активи

97853,9 97822,2 -31,7 -0,03% 93867,2 -3955,0 -4,04%

питома вага у 
загальному 
обсязі 
активів,%

87,50% 90,35% 0,89% 60,02%

3. Оборотні
активи

13980,2 10454,2 -3526,0 -25,22% 62527,6 52073,4 492,95%

питома вага у 
загальному 
обсязі 
актив і в, %

12,50% 9,65% 99,11% 39,98%

3.1. Матеріальні
оборотні
активи

12849,0 9783,9 -3065,1 -23,85% 43589,7 33805,8 345,53%

питома вага у 
загальному 
обсязі 
оборотних 
активів,%

91,91% 93,59% 86,93% 69,71%

3.2. Дебіторська
заборгованість

80,4 53,5 -26,9 -33,46% 233,0 179,5 335,51%

питома вага у
загальному
обсязі

0,58% 0,11% 1,09% 0,37%
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оборотних 
активів,%

3.3. Грошові кошти 
та їх 
еквіваленти

1050,7 616,8 -433,9 -41,3% 18704,9 18088,1 2932,57%

питома вага у 
загальному 
обсязі 
оборотних 
активів,%

7,51% 6,30% 14,16% 29,92%

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

Загальний обсяг зменшився на 3,1812%, у зв’язку із вибуттям необоротних 
активів та використанням оборотних активів. Необоротні активи 
зменшились за рахунок вибуття основних засобів на суму 31,669 
тис.грн.,0,0324%, в т.ч. нематеріальних активів ( зменьшення основних 
засобів 2018р. -91208,366 тис.грн.; 2019р. - 90976,00 тис.грн.) 232,366 
тис.грн., незавершених кап.інвестицій (збільшення незавершених 
кап.інвестицій 2018р. - 6645,503 тис.грн.; 2019р. -6846,2 тис.грн.) - 200,697 
тис.грн.
Оборотні активи зменшились за рахунок використання матеріальних ОА - 
3065,129 тис.грн., 25,221%, дебеторської заборгованості -  27,137тис.грн„ 
33,737%, грошових коштів та їх еквівалентів -  433,946тис.грн., 41,299%.



АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ
тис.грн.

№
з/п

Показник
(фінансування)

201 8р 2019 Відхилення 2019 від 2018 Очікувані
дані

Відхилення 2020 від 
2019

абсолютне відносне(%) 2020р. абсолюти
е

відносне(%)

1. Обсяг
надходжень за 
усіма джерелами 
утворення 
активів

125 307,0 108448,7 -16858,3 -13,45% 235 482,5 127033,8 117,14

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

86119,0 84725,4 -1393,6 -1,62% 150008,2 65282,8 77,05

питома вага у
загальному
обсязі
надходжень, %

68,73% 78,12% 63,70% 51,39%

1.2. Надходження на
виконання
державних
цільових
програм
(програма,
ДФРР)

11789,9 -11789,9 -100% 22213,4 22213,4 100

питома вага у
загальному
обсязі
надходжень, %

9,41% 9,43% 17,49%

в тому числі
1.2.
1.

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

1.2.
2.

Реалізація 
інвестиційних 
проектів (ДФРР)

11789,9 — -11789,9 -100% 22213,4 22213,4 100

1.3. Надходження від 
платних послуг, 
оренди,
реалізації майна

3470,5 4183,3 712,8 20,54% 4526,0 342,7 8,19

питома вага у
загальному
обсязі
надходжень, %

2,77% 3,86% 1,92% 0,27%

1.4. Надходження від 
спонсорів, 
меценатів та

6454,4 6817,3 362,9 5,63% 975,4 -5841,9 -85,69
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благодійників, в 
т.ч. натура
питома вага у
загальному
обсязі
надходжень, %

5,15% 6,29% 0,41% -4,6%

1.5. Інші
надходження
(централіз.
поставки)

17473,2 12722,7 -4750,5 -27,19 57 759,5 45036,8 353,99

питома вага у
загальному
обсязі
надходжень, %

13,94% 11,73% 24,54% 35,45%

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 зменшився на 16858,3 тис.грн., 13,45%, в
тому числі за рахунок :

надходжень з обласного бюджету -  на 1393,6 тис.грн., 1,62%;
надходжень на виконання державних цільових програм -  в 2019 році кошти не 
виділялись,

- надходжень від платних послуг -  712,8 тис.грн., 20,54%, за рахунок більшення 
обсягу послуг, які надавались і раніше, та за рахунок збільшення тарифу 
(здійснювались перерахунки в зв»язку із збільшенням тарифів на енергоносії, 
збільшення вартості медикаментів, збільшення розміру заробітної плати, тощо);

- надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників -  362,9 тис.грн., 5,63%,;
- зменшення інших надходжень -  на 4750.5тис.грн., 27,19 %., за рахунок недоотримання 

централізованих поставок медикаментів
Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються наступним 
чином:
Загальний обсяг коштів, що очікується у 2020 зросте на 127 033,8 тис.грн.,117,14 %, в 
тому числі за рахунок :

- надходжень з обласного бюджету, коштів НСЗУ -  зростання очікується на 65282,8 
тис.грн., 77,05%;
надходжень на виконання державних цільових програм -в  2020 році заплановано 
освоїти 22 213,4 тис.грн , в т.ч. на реконструкцію хіміотерапевтичного корпусу за 
рахуглк ДФРР -  1400,0 тис.грн., співфінансування з обласного бюджету -  700,0 
тис.грн.; кошти на придбання лінійного прискорювача -  20 113,4 тис.грн. 
зростання надходжень від платних послуг- на 342,7 тис.грн., 8,19 %, за рахунок 
впровадження нових платних послуг та збільшення обсягу послуг, які надавались і 
раніше, та за рахунок збільшення тарифу (здійснювались перерахунки в зв»язку із 
збільшенням тарифів на енергоносії, збільшення вартості медикаментів, збільшення 
розміру заробітної плати, тощо;
збільшення інших надходжень -  на 45 036,8 тис.грн., 353,99 %., за рахунок 
очікуваного забезпечення медикаментами централізованими поставками



АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА (ЗАКЛАДУ)
____________________________ тис.грн.____________________________

№
з/п

Напрямок
витрат

Касові видатки по роках
2018 2019

Очікувані дані 2020р.
при
міт
ка

всього питома 
вага у 

загальн 
ому 

обсязі 
витрат, 

%

всього питома 
вага у 

загальн 
ому 

обсязі 
витрат, 

%

відхиле 
ння 

2019 до 
2018,%

всього питома 
вага у 

загальн 
ому 

обсязі 
витрат, 

%

Відхи
лення
2020

ДО
2019,

%

1. Поточні
видатки

97 510,8 77,92 101 601,5 92,02 4,2 123882,1 69,71 21,93

1.1. Видатки на 
оплату праці з 
нарахуваннями 
на оплату праці

44 662,4 35,69 51 392,1 46,55 15,06 67709,4 38,1 31,75

1.2. Медикаменти
та
перев'язувальні
матеріали

40 636,2 32,47 33 173,4 30,05 -18,36 38933,0 21,91 17,36

1.3. Продукти
харчування

1 770,2 1,41 2 083,2 1,89 17,68 2458,3 1,38 18,01

1.4. Оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв

4 060,0 3,24 4 533,2 4,11 11,66 6447,4 3,63 42,23

1.5. Соціальне
забезпечення

818,1 0,65 1 004,0 0,90 22,72 1002,0 0,56 -0,2

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

5 563,9 4,46 9 415,6 8,52 69,23 7332,0 4,13 -22,13

^  2 Капітальні
видатки

27 638,0 22,08 8808,2 7,98 -68,13 53840,9 30,29 511,26

2.1. Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгостроковог 
о користування

18 663,1 14,91 8234,4 7,46 -55,88 51220,1 28,82 622,03

2.2. Капітальний
ремонт

1 550,6 1,24 365,3 0,33 -76,44 463,0 0,26 26,75

2.3. Реконструкція 
та реставрація

7 424,3 5,93 208,5 0,19 -97,19 2157,8 1,21 934,92

Разом 125 148,8 110 409,7 -11,78 177 723,0 60,97

3.2 В плані реформування системи охорони здоров’я держави з травня 2018 р. 
в ПРЦО впроваджено медико-інформаційну систему «Доктор Елекс», з 
початку в умовах диспансерно - поліклінічного відділення (перший етап - 
налагодження взаємозв’язку між усіма профільними кабінетами диспансерно
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- поліклінічного відділення закладу та суміжними підрозділами онкоцентру: 
ендоскопічним, рентгенологічним відділеннями, відділенням УЗ-діагностики, 
клініко-діагностичною лабораторією). Другий етап -  початок 2020 року 
підключення ресурсів системи «Доктор Елекс» на всі стаціонарні підрозділи 
КНП «ПРЦО ВОР».
Адміністрація лікувального закладу за період 2020 року доклала максимуму 

зусиль в підготовці та обізнаності медичного персоналу щодо правильного 
введення та реєстрації результатів виконання умов закладених в 9 пакетах 
НСЗУ на 2020 рік (систематичні заняття по кодуванню, навчання на 
вебінарах Академії НСЗУ, співпраця з МІС «Ог ЕЬЕКБ» та НСЗУ.

Аналіз реалізації програми медичних гарантій
№
з/п

Перелік пакетів медичних 
послуг за програмою М Г

Сума по 
договору, 
тис.грн.

причини зменшення 
фінансування за ПМ Г

Шляхи вирішення 
проблеми та термін 
виконання

і 2 3 4 5

Хірургічні операції дорослим 
та дітям у стаціонарних умовах

31086,498 Фінансування по 
глобальному бюджету, 
сума договору не 
зменшена.

2. Мамографія 232,084 1. Форс-мажор 
(епідемія захворювання 
на СОУШ) і зменшення 
звернень до закладу для 
проведення обстежень.
2.Впровадження ведення 
електронних медичних 
записів без
попереднього навчання 
персоналу.
3. Відсутність 
належного оформлення 
направлень від лікарів 
ПМД та спеціалістів.

1 .Навчання персоналу 
(онлайн та безпосередньо 
біля комп’ютера) по 
веденню медичних записів у 
тісній співпраці із 
кураторами НСЗУ та МІС.

2.Поліпшення комунікації з 
закладами охорони здоров’я 
щодо оформлення 
е-направлень в КНП «ПРЦО 
ВОР», в тому числі на 
пріоритетні послуги.

3. Гістероскопія 53,071 1 .Форс-мажор 
(епідемія захворювання 
на СОУШ) і зменшення 
звернень до закладу для 
проведення обстежень.
2.Впровадження ведення 
електронних медичних 
записів без
попереднього навчання 
персоналу.
3. Відсутність 
належного оформлення 
направлень від лікарів 
ПМД та спеціалістів.

1 .Навчання персоналу 
(онлайн та безпосередньо 
біля комп’ютера) по 
веденню медичних записів у 
тісній співпраці із 
кураторами НСЗУ та МІС.
2.Поліпшення комунікації з 
закладами охорони здоров’я 
щодо оформлення 
е-направлень в КНП «ПРЦО 
ВОР», в тому числі на 
пріоритетні послуги.

4. Езофагогастродуоденоскопія 607,448 1. Форс-мажор 1 .Навчання персоналу 
(онлайн та безпосередньо



(епідемія захворювання 
на СОУШ) і зменшення 
звернень до закладу для 
проведення обстежень.
2.Впровадження ведення 
електронних медичних 
записів без
попереднього навчання 
персоналу.
3. Відсутність 
належного оформлення 
направлень від лікарів 
ПМД та спеціалістів.

біля комп’ютера) по 
веденню медичних записів у 
тісній співпраці із 
кураторами НСЗУ та МІС.

2.Поліпшення комунікації з 
закладами охорони здоров’я 
щодо оформлення 
е-направлень в КНП «ПРЦО 
ВОР», в тому числі на 
пріоритетні послуги.

5. Колоноскопія 605,760 1 .Форс-мажор 
(епідемія захворювання 
на СОУЮ) і зменшення 
звернень до закладу для 
проведення обстежень.
2.Впровадження ведення 
електронних медичних 
записів без
попереднього навчання 
персоналу.
3. Відсутність 
належного оформлення 
направлень від лікарів 
ПМД та спеціалістів.

1 .Навчання персоналу 
(онлайн та безпосередньо 
біля комп’ютера) по 
веденню медичних записів у 
тісній співпраці із 
кураторами НСЗУ та МІС.

2.Поліпшення комунікації з 
закладами охорони здоров’я 
щодо оформлення 
е-направлень в КНП «ПРЦО 
ВОР», в тому числі на 
пріоритетні послуги.

6. Цистоскопія 59,822 1. Форс-мажор 
(епідемія захворювання 
на СОУГО) і зменшення 
звернень до закладу для 
проведення обстежень.
2.Впровадження ведення 
електронних медичних 
записів без
попереднього навчання 
персоналу.
3. Відсутність 
належного оформлення 
направлень від лікарів 
ПМД та спеціалістів.

1. Навчання персоналу 
(онлайн та безпосередньо 
біля комп’ютера) по 
веденню медичних записів у 
тісній співпраці із 
кураторами НСЗУ та МІС.

2.Поліпшення комунікації з 
закладами охорони здоров’я 
щодо оформлення 
е-направлень в КНП «ПРЦО 
ВОР», в тому числі на 
пріоритетні послуги.

7. Бронхоскопія 456,867 1. Форс-мажор 
(епідемія захворювання 
на СОУЮ) і зменшення 
звернень до закладу для 
проведення обстежень.
2.Впровадження ведення 
електронних медичних 
записів без
попереднього навчання 
персоналу.
3. Відсутність 
належного оформлення

1 .Навчання персоналу 
(онлайн та безпосередньо 
біля комп’ютера) по 
веденню медичних записів у 
тісній співпраці із 
кураторами НСЗУ та МІС.

2.Поліпшення комунікації з 
закладами охорони здоров’я 
щодо оформлення

зо



направлень від лікарів 
ПМД та спеціалістів.

е-направлень в КНП «ПРЦО 
ВОР», в тому числі на 
пріоритетні послуги.

8. Діагностика та 
хіміотерапевтичне лікування 
онкологічних захворювань у 
дорослих та дітей

30334,732 Фінансування по 
глобальному бюджету, 
сума договору не 
зменшена

9. Діагностика та радіологічне 
лікування онкологічних 
захворювань у дорослих та 
дітей

34876,913 Фінансування по 
глобальному бюджету, 
сума договору не 
зменшена

Разом 98313,196

3.3. Моделі фінансування підприємства визначені пріоритетними 
напрямками 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 не медичних послуг (тренінгова діяльність, обслуговування 

комп’ютерної техніки, організація та ведення бухгалтерського обліку в інших 
підприємствах, соціальні послуги тощо);

реалізація інвестиційних проектів за рахунок державного бюджету (ФРР); 
благодійна допомога від спонсорів, благодійників, в т.ч. фізичних осіб; 

залучення інвестицій лізингових компаній (орендодавців); 
реалізація грантових проектів; 

реалізація фінансової діяльності.



3.4 Кошти, що можуть бути спрямовані на фінансування підприємства, 
заходи за рахунок місцевих бюджетів.

№
з/п

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

за
договором 

з НСЗУ

за договорами з 
підпри

ємствами 
платні послуги

Обласний
бюджет

Інші
джерела

Разом
доходів

витрати
2020р.

1. Реалізація програми 
медичних гарантій за 
договором з НСЗУ

98313,2 98313,2 98313,2

2. Реалізація обласних 
цільових програм 
(24201,4 тис.грн. кошти 
обласного бюджету, 
мед.субвенція; 27493,6 -  
обл.Програма «Майбутнє 
Вінниччини» «Боротьба 
з онкозахворюв.)

51695,0, 
в.т.ч. 

24201,4 + 
27493,6

51695,0 51695,0

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

4526,0 4526,0 4526,0

4. Реалізація державних 
цільових програм 
(лікарські засоби, 
медичні вироби тощо за 
рішеннями центральних 
органів виконавчої влади 
України)- Централізовані 
поставки

57759,5 57759,5 57759,5

5. Реалізація інвестиційних 
проектів за кошти 
державного бюджету 
(державний фонд 
регіонального розвитку - 
1400,0 тис.грн., 
реконструкція хіміо
терапевтичного 
відділення; 20113,4 
тис.грн. -  розпорядження 
Вінницької ОДА від 
30.07.2020р. № 484 
придбання мед. 
обладнання (медичний 
лінійний прискорювач) 
згідно розпорядження 
КМУ від 08.07.20р. № 
891-р

700,0 21513,4, 
в т.ч. 

1400,0 + 
20113,4

22213,4 22213,4

6. Реалізація інвестиційних 
лізингових проектів

0,0 0,0

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

0,0 0,0

8. Здійснення фінансової 
діяльності (позики, 
депозит тощо)

0,0 0,0



9, Залучення грошових 
коштів (благодійні 
внески, гранти та 
дарунки)

975,4 975,4 975,4

Разом: 98313,2 5501,4 52395,0 79272,9 235 482,5 235 482,5

За рахунок обласного бюджету у 2020 році виконуються наступні заходи:
- обласна цільова програма «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров»я 

громадян на 2016-2020 роки»» на суму 1412,0 тис.грн., забезпечуються 
лікарськими засобами та медичними виробами хворі із захворюваннями 
на рак щитовидної залози та обласна цільова програма «Боротьба з 
онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки» на суму
46195,0 тис.грн., в т.ч. 19,1 тис.грн. -  забезпечення цитостатичними 
хімпрепаратами онкохворих, 46175,9 тис.грн. -  придбання медичного 
лінійного прискорювача для дистанційного гамма-терапевтичного 
апарату для радіологічного відділення закладу (20113,4 тис.грн. за 
рахунок державних коштів та 62062,5 тис.грн. за рахунок коштів з 
обласного бюджету);

- здійснюється оплата енергоносіїв та комунальних послуг на суму
6268,7 тис.грн., забезпеченість 100 %;

- здійснюється реконструкція хіміотерапевтичного корпусу (спів 
фінансування 700,0 тис.грн. з обласного бюджету та 1400,0 тис.грн. з 
ДФРР).

3.5 Фахівці КНП «ПРЦО ВОР» зацікавлені в достатньому фінансуванні 
свого лікувального закладу в першу чергу за рахунок коштів НСЗУ, а також 
за рахунок недержавних інвестицій, збільшення грошових надходжень від 
надання медичних послуг співпраці з інвестиційними фондами , 
благодійними організаціями. Підсумок цього -  покращення фінансової 
самодостатності, напрацювання джерел багатоканального фінансування. 
Останнє призведе до підвищення рівня оплати праці співробітників закладу, 
та покращення стану матеріально-технічної бази КНП «ПРЦО ВОР».

№
з/п

Перелік заходів
Очікувана сума 

надходжень, 
тис.грн.

Питома вага у  
загальному обсязі 

інших джерел
1. Платні послуги 4526,0 82,27%
2. Реалізація інвестиційних недержавних 

проектів
— —

3. Залучення грошових коштів та інших 
ресурсів (людських, матеріальних, 
інформаційних, благодійні внески, 
гранти та дарунки)

975,4 17,73%

4. Реалізація грантових проектів — —

Разом 5501,4



3.6 Аналіз показників діяльності, що регулярно проводиться працівниками 
статистичного відділу онкоцентру є підставою для подальших розрахунків та 
обґрунтування необхідної кількості ліжко-місць в стаціонарних відділеннях. 
Результати захворюваності на онкопатологію в регіоні та її структура також 
певною мірою дає всі підстави проводити розрахунки щодо необхідної 
кількості ліжко-місць. Проводиться ретроспективний аналіз госпіталізації до 
спеціалізованих відділень онкоцентру.

Розрахунок та обґрунтування оптимальної необхідної кількості ліжко-місць 
проводиться на підставі наказу МОЗ України № 51 від 01.02.2016 року « Про 
затвердження Методики щодо забезпечення стаціонарними лікарняними 
ліжками у розрахунку на 10 тис. населення»

Даним наказом затверджено «Методика щодо забезпечення стаціонарними 
лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення».

Граничний норматив забезпечення стаціонарними ліжками у розрахунку на 
10 тис. населення області з урахуванням надання спеціалізованої та 
високоспеціалізованої допомоги встановленої Постановою КМУ від 
25.11.2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення 
стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення».

3.7 Керівництво КНП «ПРЦО ВОР»з метою безперервного покращення якості 
організовує основні та допоміжні процеси КНП «ПРЦО ВОР» в, забезпечує їх 
необхідними ресурсами; чітко визначає відповідальність і повноваження 
персоналу; підвищує професійну компетентність медичного персоналу; 
впроваджує сучасні досягнення науки і техніки у всі процеси роботи; 
забезпечує ефективну взаємодію з іншими медичними організаціями, 
постачальниками та партнерами, що дає можливість створити умови для 
результативного функціонування і постійного покращення СУЯ. Кожний з 
керівників структурного підрозділу ПРЦО несе відповідальність за якість та 
покращення діяльності підпорядкованих йому структурних підрозділів. 
Кожний керівник структурного підрозділу КНП «ПРЦО ВОР» виступає в 
якості активного учасника процесу удосконалення діяльності КНП «ПРЦО 
ВОР». Своїми діями заохочує до участі у цій роботі підпорядкований йому 
персонал.
Ключові стратегічні завдання закладу на найближчий період передбачають:
- протягом 2020-2021 років проведення реконструкції хіміотерапевтичного 
корпусу КНП «ПРЦО ВОР» (добудова 4-го поверху)
- на протязі 2021-2023 років проведення ремонту з реконструкцію будівлі 
радіологічного корпусу.
- будівництво нового поліклінічного корпусу з відкриттям відділень 
хіміотерапії, онкогематології, мамології та розширення оперблоку - далека 
переспектива (на протязі 2022-2026 років).
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- проведення реконструкції відділення радіонуклідної діагностики протягом 
(2023-2024 років).
- оновлення матеріально -  технічної бази закладу, а саме придбання вкрай 
необхідного обладнання в радіологічне (променевої терапії) відділення:
- на період 2021 року бажано виділення коштів з обласного бюджету на 

придбання реактивів та розхідних матеріалів для проведення рідинної 
цитології в умовах онкоцентру (орієнтовно 200 тис.грн.)
- відновлення фінансування закладу з обласного бюджету на придбання 
радіофармпрепаратів для забезпечення радіонуклідної діагностики.
^лінійний прискорювач (з плануючою системою), з потужністю 6 МеВ (2020 
рік).
* комп'ютерний томограф -  2 шт (2021-2022 роки).
*апарат для магнітно -  резонансної терапії (МРТ) -  (2023 рік).
* апаратура для брахітерапії та внутрішньо тканинної терапії -  із зарядом Со- 
60 для брахітерапії з великою потужністю дози заряду -  (2022 рік).
^система рентгенівської терапії (апарат для ортовольтної) -  (2024 рік), 
-виділення коштів з обласного бюджету на придбання хіміопрепаратів 
щорічно.
На черзі - удосконалення існуючої в закладі програми боротьби з корупцією, 
оскільки на сьогоднішній день одним із найпоширеніших корупційних проявів 
у вітчизняних медичних закладах є практика “ особистої подяки ” лікарю за 
надану ним медичну допомогу.
Задля ліквідації так званої традиції “ особистої подяки ” важливо принципово 
переглянути підхід до оплати праці медичних працівників, що має 
ґрунтуватися на сучасних модифікованих системах оплати праці, заснованих 
на принципах справедливості і гнучкості, а також враховувати мінливі умови 
фінансування й наявність конкуренції на ринку медичних послуг. Існує цілий 
ряд причин які вимагають капітальних інвестицій в КНП «ПРЦО ВОР»

Зовнішні причини:
- підвищення іміджу закладу для можливих іноземних інвесторів;
- в перспективі вихід на ринки Європейського Союзу;
- можливість участі в Грантових проектах ЄС;
- виконання вимог участі в тендерах;
- виконання вимог користувачів або територіальних ЛПЗ;
- конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Внутрішні причини:
- удосконалення управління організаційною структурою КНП «ПРЦО 

ВОР»;
- підвищення рівня якості медичних послуг;
- зниження витрат (втрати при лікувальному процесі, дефектура 

лікування, рекламації, скарги);
- удосконалення діючої в КНП «ПРЦО ВОР» системи менеджменту;
- визначення процесів, діючих в КНП «ПРЦО ВОР» та оцінка їх 

результативності;



- покращення роботи регіональних територіальних ЛПЗ в плані 
оздоровлення хворих з передпухлинною патологією та з 
онкозахворюваннями на ранніх стадіях.

3.8 Платні послуги введені у відповідності до розпорядження Вінницької 
обласної державної адміністрації від 17.04.2020 року №270 «Про 
затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються комунальним 
некомерційним підприємством «Подільський регіональний центр онкології 
Вінницької обласної ради» затверджений перелік платних послуг відповідно 
до вимог чинного законодавства. До кінця поточного року планується подати 
на розгляд та затвердження перелік платних послуг відділень хірургічного 
профілю, радіологічного та хіміотерапевтичного відділень.

Затверджені тарифи оприлюднені на сайтах органу місцевої влади та 
підприємства, в місцях надання послуг, в ЗМІ, соцмережах тощо;

Послуги надаються згідно затвердженого Положення.
Поквартально здійснюється моніторинг та маркетинг платних послуг 

підприємства.

Інформація про платні послуги, які плануються надавати

КПП «Подільським регіональним центром онкології ВОР»:

№
п/п

Назва послуги Подано на розгляд до 
Департаменту охорони 
здоров’я

В стадії розробки 
(планується подати 
на розгляд до 
Департаменту 
охорони здоров’я) 
до...

1. Консультація лікарів диспансерно- 
поліклінічного відділення

13.02.2020 р.

Рентгенологічні дослідження 
молочних залоз 
( на перезатвердження)

13.02.2020 р.

3. Ренгенологічне дослідження 
молочних залоз на мобільному 
пересувному мамографі(для 
підприємств)

19.03.2020 р.

4. Цитологічні дослідження 
( на перезатвердження)

13.02.2020 р.

5. Платні послуги мамологічного 
відділеня ( на 25 ліжок)

06.07.2020 р.

6 . Платні послуги хірургічного 
відділення ( на 40 ліжок)

06.07.2020 р.

7. Платні послуги урологічного 
відділення (на 45 ліжок)

01.09.2020 р.



8. Платні послуги відділення пухлин 
голови і шиї (на 40 ліжок)

01.09.2020 р.

9. Платні послуги торакального 
відділення (на ЗО ліжок)

01.10.2020 р.

10. Платні послуги радіологічного та 
хіміотерапевтичного відділеннь

01.12.2020р.

3.9 В закладі на черзі перегляд та оновлення функціонуючої програми 
енергозбереження онкоцентру. Важлива подальша щорічна коррекція заходів. 
Зазвичай тарифи на комунальні послуги для коммунальних неприбуткових 
підприємств є вищими, ніж для бюджетних установ, за винятком випадків, 
коли органом місцевого самоврядування встановлюється пільговий тариф на 
енергоносії та комунальні послуги для закладів охорони здоров’я. Враховуючи 
зростання цін на енергоносії та значне подорожчання коммунальних послуг, 
важливим є запровадження ряду заходів з енергозбереження, які дозволять 
хоча б частково зменшити витрати КНП «ПРЦО ВОР» на енергетичні 
ресурси. Кожний завідуючий структурним підрозділом закладу в першу чергу 
має виступати господарем у ввіреному підрозділі. Контролювати обсяги 
спожитих ресурсів (тепло, вода та електроенергія). Спрямовувати свої зусилля 
та колективу на їх економію.

3.10 Умовами договору №0421-Е420-Р000 від 30.03.2020 року передбачено 
залучення закладом до реалізації умов 9 пакетів в рамках програми медичних 
гарантій окремих зовнішніх структур. Прораховано орієнтовну потребу 
лікувального закладу в їх послугах до кінця року. Інформовано НСЗУ. (ТОВ 
«Нейромед В» - МРТ дослідження; КНП «ВОПАБ ВОР» - біопсії, 
патанатомічні дослідження та імуногістохімічні дослідження; КНП 
«ВОКШВЦ ВОР» - дослідження RW, РМП, МПР; КНП «ВОЦСК ВОР» - 
плазма, еритроцитарна маса; Обласний лабораторний центр МОЗ України -  
дослідження на мікрофлору, чутливість до антибіотиків та контроль 
стерильності; СНІД центр -  визначення антитіл до ВІЛ; ПП «Сінево» - D- 
димер, С-реактивний білок; Лабораторія CSD -  імуногістохімічні 
дослідження.).

3.11 КНП «ПРЦО ВОР» є власником офіційного веб-сайту, вся інформація яка 
стосується структури умов діяльності закладу, платних послуг, науково- 
медичних заходів, кваліфікації персоналу, мети діяльності, кадрового та 
технічного потенціалу, забезпечення хіміопрепаратами та іншу присутню на 
ньому інформацію. Сайт регулярно оновлюється, коригується відповідно змін 
в структурі та виробничій діяльності, що мали місце.

4. Діяльність персоналу КНП «ПРЦО ВОР» впродовж останнього трирічного 
періоду спрямовувалась на впровадженні та дотриманні на високому рівні 
колективного управління медичною допомогою та забезпеченням 
підвищеного контролю за якістю медичної допомоги, яка регламентувалась 
виданим у лікувальному закладі наказом № 444 від 31.12.15. «Про



удосконалення організації та забезпечення управління якості надання 
меддопомоги».

Контроль якості організації та надання спеціалізованої медичної допомоги 
впродовж останніх 3,5 років: спочатку в ВОКОД, а з 02.01.18. вже ПРІДО 
проводився через: використання методів зовнішнього та внутрішнього 
контролю якості медичної допомоги; самооцінку медичних працівників; 
експертну оцінку представників адміністрації; клінічний аудит; моніторинг 
виконання системи індикаторів якості; сертифікацію на виконання вимог 
діючого законодавства України.
Впродовж звітного (2018-2019 рр.) періоду на постійному контролі головного 
лікаря закладу, заступників головного лікаря, зав. відділеннями та службами 
залишались:
забезпечення виконання співробітниками положень нових клінічних 
протоколів при організації та наданні спеціалізованої меддопомоги хворим 
згідно локалізації (31). (Протоколи було розроблено в березні-травні 2018 р. 
мультидисциплінарною робочою групою фахівців закладу з розробки 
медичних стандартів меддопомоги на засадах доказової медицини з 
урахуванням затверджених наказами МОЗ України рекомендацій 
уніфікованих клінічних протоколів (2013 - 2016 рр.), останніх рекомендацій 
М Х И  та Е8МО, а також: рекомендацій наказу МОЗ України №554 від 
17.09.07. «Про затвердження протоколів надання меддопомоги за 
спеціальністю «Онкологія» та рекомендацій наказу МОЗ України №422 від 
29.12.16. «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 28.09.12. № 751»; 
постійний моніторинг за станом та якістю ведення звітної статистичної та 

первинної медичної документації в умовах ПРЦО (амбулаторні карти, 
відповідальне їх ведення та оформлення на рівні поліклінічного відділення; 
належне оформлення та ведення карт стаціонарних хворих на рівні 
стаціонарних відділень закладу). Контроль забезпечували: зав. ОМВ 
онкоцентру, заст. головного лікаря по медичній частині, заст. головного лікаря 
по хірургічній роботі. Зав. відділеннями, зі свого боку, відповідально 
відносились до контролю повноти та правильності оформлення лікарями 
поліклінічного та стаціонарних відділень лікувального закладу заключних 
клінічних діагнозів, згідно ТИМ 6 перегляду (загальноприйнята класифікація 
пухлин).

Виявлені в ході виробничої діяльності недоліки та проблеми, принципово 
обговорюються на медичних радах КНП «ПРЦО ВОР» (щомісяця); 
оперативних нарадах (щотижнево) за участю директора та медичних 
директорів; клініко-патологоанатомічних конференціях та ЛКК (щомісячно). 
Результати розбору у вигляді рішень доводяться до відому колективу 
медпрацівників КНП «ПРЦО ВОР». Висновки та рекомендації занотовується 
до журналу оперативних нарад та медичних рад КНП «ПРЦО ВОР».

4.1 При формуванні та підготовці Комплексного плану роботи закладу на 
кожний поточний рік в даному плані окремими розділами (за участю 
інспекторів відділу кадрів, зав. відділеннями, економістів, заступників
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головного лікаря та головного інженера лікувального закладу) постійно 
формуються наступні розділи:

основні організаційні заходи;
робота стаціонарних відділень, комісії інфекційного контролю 

онкоцентра;
заходи щодо профілактики розвитку внутрішньо-лікарняних інфекцій ; 
заходи щодо підтримання санепідрежиму; 
матеріально-технічне забезпечення закладу;
поточні організаційні заходи: мед ради, науково-практичні конференції, 

засідання членів Асоціації онкологів Поділля; 
організаційні заходи цивільного захисту;
план впровадження нових методик діагностики та лікування на звітний 

період;
містився план основних організаційно - методичних заходів;
план підвищення кваліфікації лікарів онкоцентру на кожний поточний

рік;
строки запланованої атестації лікарів закладу у поточному році; 
формувалась пропозиція щодо термінів стажування лікарів онкоцентру 

на робочих місцях у відділеннях Національного інституту рака.
Окремим розділом в «Комплексному плані лікувального закладу щорічно 

до виконавців доводяться планові показники діяльності (індикатори якості) 
для виконання структурними підрозділами закладу. З урахуванням щорічного 
щоквартального зростання в Комплексному плані представленні остаточні 
підсумкові контрольні показники (річні моделі кінцевих результатів).

Таким чином в лікувальному закладі за результатами оцінки якості 
лікувально-діагностичного процесу через застосування оцінки показників 
діяльності індикаторів, вивчення думки пацієнтів, результатів анкетування 
серед пацієнтів приймаються конкретні управлінські рішення, що втілюються 
у накази та розпорядження, з персонально визначеними відповідальними 
особами та термінами виконання. Інформація про якість лікувально- 
діагностичного процесу аналізується, узагальнюється та викладається у 
рішенні медичної ради по поліпшенню якості , яка щорічно проводиться в 
КНП «ПРЦО ВОР».
Виходячи з вищевикладеного, є підстави вважати, що сьогодні в КНП «ПРЦО 
ВОР» запроваджена та дотримується на належному рівні система контролю 
якості медичної допомоги, удосконалена впровадженням системи управління 
якістю стандартів 180 9006-2015, що враховує:

оцінку стану використання наявних кадрових та матеріально-технічних 
ресурсів;

оцінку професійно-кваліфікаційного рівня медичних працівників 
шляхом проведення атестації медперсоналу;

експертизу процесу надання медичної допомоги конкретним пацієнтам; 
виявлення, аналіз і оцінку дефектів, підтверджених лікарських помилок 

та інших факторів, що спричинили зниження ефективності меддопомоги;



підготовку рекомендацій та планування заходів, спрямованих на 
усунення і попередження дефектів лікувально-діагностичного процесу;

вивчення ступеню задоволеності пацієнтів наданою їм медичною 
допомогою через проведення анонімного анкетування;

вибір та контроль реалізації найбільш раціональних управлінських 
рішень, проведення оперативних заходів;
Комплексна програма забезпечення якості лікувально-діагностичного процесу 
в умовах КНП «ПРЦО ВОР» традиційно, як і в попередні роки включає в себе 
наступні етапи: 

моніторинг;
аналіз діяльності закладу; 
заходи по виявленню та усуненню недоліків; 
оцінку результатів виконання намічених заходів; 
критерії якості роботи кожної посадової особи.

4.2 Створена в ПРЦО мультидисциплінарна робоча група фахівців 
лікувального закладу з розробки нових клінічних протоколів та 
удосконалення вже діючих у лікувальному закладі затверджених МОЗ 
України уніфікованих клінічних протоколів, за участі представників кафедри 
Онкології, променевої діагностики та променевої терапії Вінницького 
національного медуніверситету ім. М.І. Пирогова, займалась переглядом і 
корекцією вже діючих та розробкою нових клінічних протоколів меддопомоги 
(32), якими в даний час регламентуються обсяги надання спеціалізованої 
онкологічної допомоги населенню та невідкладних станів (18) в онкології.

Адміністрація онкоцентру зобов’язала лікарів дотримуватись вимог 
діючих в Україні стандартів лікування, що були підготовлені на основі 
загальнодержавних клінічних настанов лікування за усіма онкологічними 
нозологічними формами, а також використання індикаторів якості при оцінці 
ефективності лікування та рівня задоволеності пацієнта в кожному окремому 
випадку. В КНП «ПРЦО ВОР» використовуються розроблені та затверджені 
для кожного відділення показники кінцевих результатів виробничої 
діяльності. Визначені та затверджені внутрішніми наказами критерії оцінки 
роботи (за профілем відділення).

В лікувальному закладі, починаючи з 2018 року запроваджено програму 
«Поліклініка без черг». Її реалізовано шляхом попереднього запису пацієнтів 
на прийом, електронною реєстрацією дати та місця візиту (кабінет). В 
спеціалізованих кабінетах поліклініки запроваджено та ведеться електронна 
медична документація «Бг ЕЬЕКБ еНЕАЬТН». Планом реконструкції 
поліклінічного відділення передбачено облаштування зовнішнього 
підйомника для транспортування пацієнтів, капітальний ремонт з 
реконструкцією поліклінічного корпусу, добудова окремого крила 
поліклінічного корпусу з утворенням нових відділень та розширенням 
існуючих. На порядку денному придбання для закладу сучасного лінійного 
прискорювача для забезпечення променевою терапією онкохворих.
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4.3 В підрозділах КНП «ПРЦО ВОР» організовано та підтримується 
належний інфекційний контроль, в т.ч. і бактеріологічний; виконуються 
вимоги, відповідно до існуючих рекомендацій, діючих режимних наказів 
щодо дотримання положень санітарно-протиепідеміологічного режиму, а 
значить і благополуччя. Забезпечена належна профілактика розвитку та 
поширення внутрішньо-лікарняних інфекцій, проводяться заходи спрямовані 
на попередження розвитку їх ускладнень. Питання профілактики розвитку BJII 
перебувають на постійному контролі Комісії інфекційного контролю КНП 
«ПРЦО ВОР», що функціонує в лікувальному закладі. Результати діяльності 
комісії щоквартально занотовуються у вигляді протоколів засідань КІК.

5. В кінці 2016 року рішенням сесії Вінницької обласної ради затверджена 
обласна програма «Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 
період 2017-2021рр. Додатками до даної програми затверджено окреме 
фінансування за рахунок видатків обласного б'юджету на закупівлю 
хіміопрепаратів та лікувально-діагностичного обладнання для забезпечення 
функціонування лікувального закладу. В умовах закладу регулярно 
здійснюється аналіз виконання положень даної програми. Вказується розмір 
виділеної з обласного б'юджету суми на придбання медикаментів -  
хіміопрепаратів та придбання медичної лікувально-діагностичної апаратури.

На 2021 рік є необхідність внесення змін в обласну програму « Програма 
боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки , а саме: 
забезпечення радіофармпрепаратами та витратними матеріалами для рідинної 
цитології і цитологічної лабораторії в сумі 800,0 тис.грн.

5.1 Даний пункт КНП «ПРЦО ВОР» не стосується.
5.2 Даний пункт КНП «ПРЦО ВОР» не стосується.
5.3 Даний пункт КНП «ПРЦО ВОР» не стосується.
5.4 Даний пункт КНП «ПРЦО ВОР» не стосується.

В розробці даного стратегічного плану розвитку закладу комісійно 
приймали участь:
Медичний директор В.В. Клибанівський;

Медичний директор з оргметод роботи Хмеляр A.B.;

Медичний директор з хірургічної роботи Гудзь О.C.;

Заступник директора з економічних питань Постемська JI.I.

ДИРЕКТОР КНП «ПОДІЛЬСЬКИЙ 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»



Додаток 1.2 

до Порядку 2

П ОГОДЖ ЕНО:

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО :

(посада уповноваженої особи)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата дата

Рік Коди

Назва підприємства Комунальне некомерційне підприємство '’Подільський регіональний центр онкологції Вінницької обласної 
Ради" за ЄДРПОУ 5484161

Організаційно-правова форма комунальний заклад за КОПФГ 430

Територія Вінницька область за КОАТУУ 510136600

Орган державного управління Вінницька обласна Рада за СПОДУ

Галузь Охорона здоров"я за ЗКХНГ

Вид економічної діяльності Охорона здоровая за КВЕД 86.2.2.

Одиниця виміру ТИС.фН.

Ф орма власності Комунальна

Середньооблікова кількість штатних працівників Стандарти звітності П(с)БОУ

Місцезнаходження м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 84 Стандарти звітності МСФЗ

Телефон 56-06-39

Прізвище та ініціали керівника Шамрай Володимир Анатолійович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

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

1 II III 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 142622,00 123132,40 235482,5 235482,5 62334,6 24722,5 79429,7 68995,7

дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення" кошти НСЗУ -2020р.

1011 98313,2 98313,2 20232,3 39541,3 38539,6

дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю платні,клінічні 1012 3202,4 3844,3 4050,0 4050,0 402,8 115,8 1765,9 1765,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, співфінансув з обл,бюдж. - 
ДФРР+держ. кошти лінійник 1020 11789,9 22213,4 22213,4 700,0 10648,3 10865,1

Дохід з місцевого бюдж ету за цільовими програмами, у  т. ч. : 1030
мед. субвенція,обл.бюджет,про грама 1031 103434 99580,4 51695,0 51695,0 19655,5 701,1 20743,7 10594,7

Інші доходи, у т. ч.: 1040 6722,5 6985,00 1451,4 1451.40 431,4 558.7 230,5 230,8
дохід від додаткової (господарської) діяльності 1041 0 0,00
дохід від операційної оренди активів 1042 254,2 148,4 476 476,0 7,2 7,5 230,5 230,8
дохід від реалізації майна 1043 13,9 19,3 0 0,0
дохід від одержаних відсотків 1044 0 0,0
дохід від одержаних штрафів, пені тощо 1045 0 0,0
дохід від виявлення нестачі 1046 0 0,0
дохід від благодійних внесків, фантів та дарунків 1047 6454,4 6817,3 975,4 975,4 424,2 551,2

Централізовані поставки 17473.2 12722.7 57759.5 5 7759.5 41844.9 2414.6 6500.0 7000,0 М



Видатки
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

1 11 III 1У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поточні видатки 97510,8 101601,5 123882,1 123882,1 19400,2 16473,5 45881,3 42127,1

Заробітна плата 1050 36703,8 42252,1 55531,2 55531,2 12381,7 8846,9 18270,4 16032,2
Нарахування на оплату праці 1060 7958,6 9140,0 12178,2 12178,2 2681,2 2401,2 3598,2 3497,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1070 1631,4 3321,5 2235,2 2235,2 431,1 422,0 871,3 510,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1080 40636,2 33173,4 38933,0 38933,0 1034,3 2478,5 18255,9 17164,3
Продукти харчування 1090 1770,2 2083,2 2458,3 2458,3 420,8 73,2 1460,6 503,7
Оплата послуг (крім комунальних) 1100 3861,9 6017,3 3226,8 3226,8 411,5 1287,8 838,8 688,7
Видатки на відрядження 1110 37,3 52,50 58,0 58,0 2,0 3,9 25,7 26,4

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у  т. ч.: 1120 4060,0 4533,2 6447,4 6447,4 1771,3 690,6 1596,6 2388,9

Оплата теплопостачання 1121 2261,8 1855,6 2941,6 2941,6 1069,9 146,6 654,0 1071,1
Оплата водопостачання та водовідведення 1122 211,7 276,1 357,3 357,3 80,6 69,5 122,4 84,8
Оплата електроенергії 1123 1586,5 2291,2 2985,2 2985,2 591,5 455,0 748,5 1190,2

Оплата природного газу 1124 0,0 0,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунапьних послуг 1125 110,3 163,3 163,3 29,3 19,5 71,7 42,8
Оплата енергосервісу 1126 0,0 0,0

Окремі заходи по реапізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

1130 4,4 18,5 25,7 25,7 1,5 13,4 5,4 5,4

Соціальне забезпечення 1140 818,1 1004,0 1002,0 1 002,0 245.3 245,8 767,9 1155,0
Виплата пенсій і допомоги 1141 817,0 1003,0 1002,0 1002,0 245,3 245,8 255,9 255,0
Інші виплати населенню 1142 1,1 1,0 1412,0 1412,0 512,0 900,0
Інші поточні видатки 1150 28,9 5,8 374,3 374,3 19,5 10,2 190,5 154,1

Капітальні видатки 27638.0 8808.2 53840,9 53840.9 421.0 267,9 33283,4 19868.6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1160 18663,1 8234,4 51220,1 51220,1 133,7 210,7 32495,0 18380,7
Капітальне будівництво 1170 0,0 0,0
Капітальний ремонт інших обєктів 1180 1550,6 365,3 463,0 463,0 287,3 87,8 87,9
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 1190 7424,3 208,5 2157,8 2157,8 57,2 700,6 1400,0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 1200
Усього доходів 1210 98505,8 71613,1 70590,3 70590,3 27723,7 42866,6
Усього видатків 1220 99301,0 83978,6 54172,1 54172,1 27755,7 26416,4
Фінансовий результат 1230 -795,1 -12365,5 16421,2 16421,2 -29,0 16450,20

П. Розрахунки з бюджетом |

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) 2010

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2020 14980,7 17247,9 19702,5 19702,5 4891,2 4891,3 4960 4960
Інші податки, збори та  платежі на користь держави 2030 28,9 5,9
Податкова заборгованість 2040

III. Рух грошових коштів
Залишок коштів на початок періоду ЗОЮ 97,0 1050,7 616,8 616,8 616,8 743,4 18704,9
в тому числі резерв ЗОН
Залишок коштів на кінець періоду 3020 1050,7 616,8 616,8 616,8 743,4 18704,9
в тому числі резерв 3021

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

доходи з місцевого бюджету цільовою фінансування по капітальних 4011
Капітальні інвестиції, у т.ч.: 4020 щ



капітальне будівництво 4021

придбання (виготовлення) основних засобів 4022 18663,1 7378,9 130,1 186,3

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4023 717,6 542,4
придбання (створення) нематеріальних активів 4024
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, пеконстпукшя) 
основних засобів

4025 7424,3 56,9 33,0

капітальний ремонт 4026 1550,6 3,2 75,4
Вартість основних засобів 4030 91208,4 90976,0 341299,9 88950,2 86988,1

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 II III ІУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

кредити 5011
позики 5012
депозити 5013

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

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації 6020

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

6030

Коефіцієнт зносу основних засобів 6040

VII. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи 7010 337,4 97822,2 95829,3 93867,2 94867 95867

Оборотні активи 7020 963,3 10454,2 46845,2 62527,6 60000 60500

Усього активи 7030 1300,7 108276,4 142674,5 156394,8 154867 156367

Дебіторська заборгованість 7040 53,5 79,1 233 — -

Кредиторська заборгованість 7050 54,8 155,1 3540,3 . . . -

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 635 663 681 681 639 647 724 724

Керівник 8011 1 І 1 1 1 1 1 1

Адм і н істративно-управлі нськи й персо нап 8012 6 6 5 5 6 5 5 5

Лікарі 8013 111 127 128 128 123 125 131 131 /
Середній медичний персонал 8014 261 243 256 256 233 230 280 280 ( І



‘Молодший медичний персонал 8015 136 160 166 166 161 162 171 171

Спеціалісти 8016 39 40 41 41 35 43 48 48

Педагоги 8017

Інший персонал 8018 81 86 84 84 80 81 88 88

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 II III ГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Фонд оплати праці, у  т. ч.: 8020 36654,3 42187.90 55148,40 55148.40 12370.90 11263.50 15655,50 15858,50

Керівник 8021 258,3 294,5 297,00 297.0 70,0 68,4 78,8 79,8

Адміністративно-управлінський персонал 8022 852,4 991,7 1191,20 1191.2 282,4 269,2 317,7 321,9

Лікарі 8023 8810,8 10067,6 12597,80 12597,8 2844,7 2494 3606,3 3652,8

Середній медичний персонал 8024 13865,8 15436 21104,80 21104,8 4613,6 4250,7 6080,7 6159,8

Молодший медичний персонал 8025 7015,3 8490,1 11238,00 11238 2546,9 2296,9 3176,7 3217,5

Спеціалісти 8026 2220,6 2585,4 3365.00 3365 729,6 725,1 948,9 961,4

Педагоги 8027
Інший персонал 8028 3631,1 4322,6 5354,60 5354.6 1283,7 1159,2 1446,4 1465,3

Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами 8029

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у  т. ч.: 8030 4810.28 5302.65 6748.46 6748.46 6453.26 5802,94 7207.87 7301,34

Керівник 8031 21525,00 24541,67 24750.00 24750.00 23333,33 22800,00 26266,67 26600,00

Адміністративно-управлінський персонал 8032 11838,89 13773,61 19853,33 19853.33 15688,89 17946,67 21180,00 21460,00

Лікарі 8033 6614,71 6606,04 8201,69 8201,69 7709,21 6650,67 9176,34 9294,66

Середній медичний персонал 8034 4427,14 5293,55 6870.05 6870.05 6600,29 6160,43 7238,93 7333,10

Молодший медичний персонал 8035 4298,59 4421,93 5641.57 5641.57 5273,08 4726,13 6192,40 6271,93

Спеціалісти 8036 4744,87 5386,25 6839.43 6839.43 6948,57 5620,93 6589,58 6676,39

Педагоги 8037
Інший персонал 8038 3735,70 4188,57 5312.10 5312.10 5348,75 4770,37 5478,79 5550,38

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 -----------І.Л ІІ

Директор_____________________________  ______6 /  _________________В.А.Шамрай
(посада) (підпис) '  (ініціали, прізвище)


