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НАША МІСІЯ
Надання високоспеціалізованої та спеціалізованої дермато- 

венерологічної допомоги населенню з використанням інноваційних 
діагностичних і лікувальних технологій, поліпшення якості життя людей, які 
страждають шкірними хворобами, зниження та нагляд за захворюваністю 
венеричними хворобами та інфекціями, що передаються переважно статевим 
шляхом, консультування пацієнтів з використанням інноваційних технологій, 
реабілітація хворих з хронічними шкірними захворюваннями.
НАША МЕТА

Надання спеціалізованої та профілактичної дерматовенерологічної, 
дерматокосметологічній медичної допомоги населенню з використанням 
інноваційних діагностичних і лікувальних технологій.

ВІЗІЯ

Стати лідером, кращим центром з діагностики і лікування шкірних 
захворювань, з подальшим виходом за територію України. Удосконалення 
дерматовенерологічної, дерматокосметологічній служби, шляхом їх 
модернізації, формування ефективної системи надання якісної медичної 
допомоги з одночасним підвищенням доступності і високої економічної 
рентабельності.

НАШ ДЕВІЗ

Ми даємо людям красу і впевненість, ми робимо їх життя кращим.

Наші цінності:

• порядність
• Прагнення до досконалості
• Повага до традицій
• Довіра і відповідальність
• Виваженість і професіоналізм
• Ініціативність і креативність
• Командність і результативність
• Відкритість і доброзичливість
• Здоровий спосіб життя (тіло, дух і розум)



Наші принципи роботи:

Для пацієнтів:

• Сприйняття пацієнтів та їх сімей як партнерів в процесі лікування
• Постійне щире бажання допомогти кожному пацієнту
® Забезпечення пацієнтам доступу до інформації про характер, 

діагностику та лікування захворювань, сприяння пацієнтам в їх 
прагненні бути проінформованими учасниками в прийнятті рішень, які 
стосуються їх здоров'я і благополуччя

• правдивість і щирість у всьому, що ми робимо

Для співробітників:

• взаємодія учасників процессу надання допомоги пацієнтам як команди 
висококласних фахівців і відданих справі працівників, які поділяють 
положення корпоративної культури;

• спільна робота в дусі співробітництва, активної участі кожного, а 
також заохочення особистих ініціатив;

• реалізація принципу наступності в лікуванні пацієнтів;
• постійна зацікавленість у професійному розвитку кожного 

співробітника;
• формування та підтримання тісних робочих відносин в колективі 

центру, з партнерами та іншими громадськими установами.

Для партнерів:

• безперервне прагнення до ідеальної якості послуг;
• постійне вдосконалення всіх процесів, що забезпечують якість, 

професійну майстерність, якість обслуговування, майстерність 
технологій, якість менеджменту;

• постійне прагнення досягти вищих результатів, що б ти не робив: 
вимір, моніторинг і звітність що до послуг та стандартів якості, 
задоволеності пацієнтів, порівняння з кращими в своєму напрямку.

Для суспільства:

® робота на благо людства - збереження і поліпшення здоров'я населення, 
підвищення якості життя;

• підтримка спільнот, в яких ми живемо і працюємо;
• допомога нужденним і надання сприяння у важких фінансових умовах;
• прагнення змінюватися у відповідь на зміну потреб суспільства.



КНП «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр
Вінницької обласної ради» - комунальне некомерційне підприємство,
засновником якого є Вінницька обласна Рада. Підприємство є 
правонаступником Вінницького обласного клінічного шкірно- 
венерологічного диспансеру який реорганізовано рішенням 39 сесії 
Вінницької обласної ради 7 скликання від 26 вересня 2019 року № 849 «Про 
питання діяльності закладів охорони здоров'я - об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області».

Заклад проваджує медичну практику на підставі ліцензії, виданої наказом 
МОЗ України від 16.12.2019 року № 2485.

Відповідно до укладеного договору з НСЗУ від 01.04.2020 року № 1331- 
Е420-Р00 про медичне обслуговування населення за программою медичних 
гарантій заклад надає послуги за пакетом № 9 «Амбулаторна вторинна 
(спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога 
дорослим та дітям» за напрямками «дерматовенерологія» та 
«дерматовенерологія дитяча» .

В лютому 2020 року минуло 100 років з дня заснування закладу.

Центр знаходиться в місті Вінниця, вулиця Магістратська ,21.

Очолює центр кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, експерт 
Департаменту охорони здоров'я за напрямком «Дерматовенерологія, дитяча 
дерматовенерологія», голова громадської організації «Вінницька обласна 
асоціація дерматовенерологів і косметологів» Трет'яков Максим Сергійович.

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний 
шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної ради» надає амбулаторну 
вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) дерматовене- 
рологічну допомогу дорослому та дитячому населенню.

В нашу професійну діяльність входять діагностика, лікування та 
профілактика венеричних, дерматологічних хвороб та інфекцій, що 
передаються статевим шляхом.



С Т Р У К Т У Р А

КНП «ВОКШВЦ ВОР» станом на 05.06.2020 року

1. Адміністративний відділ:
директор
медичний директор

1. Консультативно-діагностичний відділ:
-реєстратура
-кабінети лікарського прийому 
-кабінет анонімного обстеження 
-маніпуляційний (процедурний) кабінет 
-кабінет денного стаціонару на 6 ліжок

2. Фізіотерапевтичний кабінет
3. Клініко-діагностична лабораторія :

- клінічний відділ
- серологічний відділ
- бактеріологічний відділ

4. Відділ організаційного, інформаційного та правового забезпечення
5. Відділ економіки, фінансування, бухгалтерського обліку та 

звітності
6. Господарсько-обслуговуючий персонал

Консультативно-діагностичний відділ

Наш заклад надає повний комплекс амбулаторних діагностичних, 
лікувально-профілактичних та лабораторних послуг дермато- 
венерологічного профілю:

- комплексне обстеження та лікування гострих дерматовенерологічних 
захворювань у дітей та дорослих (алергічних дерматитів , атопічного 
дерматиту, заразних захворювань шкіри, контактних дерматитів, 
дермтозів різної етіології, проблемної шкіри у підлітків, акне та інших)

- обстеження та лікування хронічних захворювань шкіри ( псоріаз, 
екзема, червоний плоский лишай, червоний вовчак, склеродермія, 
пухирчатка та інші)

- венерологічних захворювань та інфекцій, що передаються перевалено 
статевим шляхом (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, мікоплазмоз, 
хламідіоз, уреаплазмоз)



- діагностика та лікування заразних шкірних захворювань (короста,
демодекс, хвороби викликані грибами та інші паразитарні захіорюван-
ня шкіри)

Дерматовенерологи нашого закладу здійснюють амбулаторний прийом 
дорослих та дітей, консультують пацієнтів за електронним направленням 
сімейних лікарів та лікарів інших спеціальностей, а також за само- 
зверненням пацієнтів. Ми контролюємо процес одужання та здійснюємо 
динамічне спостереження за хворими на венеричні та хронічні захворювання 
шкіри, профілактуємо рецидиви.

Фізіотерапевтичний кабінет

Фізіотерапевтичне лікування здійснюється за направленнями як 
лікарів-дерматологів нашої установи, так і лікарів інших медичних закладів. 
Консультує пацієнтів лікар-фізіотерапевт вищої категорії.

Фізіотерапевтичний кабінет оснащений сучасною фізіотерапевтичною 
аппаратурою.

Методи лікування.
-фототерапія (UVB - 311 Нм)
-скануюча лазеротерапія
-  ультразвукова терапія
-  дарсонвалізація
-  УВЧ -  терапія
-  електрофорез
- магнітолазеротерапія

Нами придбано камеру та панель ультрафіолетового опромінення 
(UVB-311) «Псоролайт», які дають можливість здійснювати одночасно 
дозоване опромінення всього тіла людини та окремих зон, отримувати чудові 
результатилікування.

Із застосуванням фототерапії здійснюється лікування псоріазу,
парапсоріазу. вітіліго, склеродермії, атопічного дерматиту, шкірного
свербіжу, червонного плоского лишаю, атрофічних виразок та інших 
захворювань шкіри.



КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

В клініко-діагностичній лабораторії проводяться сучасні специфічні 
клінічні, паразитологічні, імунологічні, бактеріологічні дослідження на гиби 
та бактеріальну інфекцію з метою діагностики:

- грибкових захворювань шкіри, слизових оболонок та нігтів;

- паразитологіних хвороб (демодекозу, корости);

- сифілісу, гонореї та інфекцій, що передаються переважно статевим шляхом;

- запальник бактеріальних процесів шкіри та слизових ( піодермії різної 
етіології, стрептодермії, стафілодермії тощо);

- системних дерматозів ( червоний вовчак, пухирчатка тощо);

Лікарі та фельдшера-лаборанти атестовані мають вищі категорії.

Тільки наша лабораторія виконує специфічні обстеження на сифіліс 
PIT (рекція імобілізації трепонем) та РІФ (реакція імунофлуоресценції), які 
дають можливість остаточного підтвердження про наявність чи відсутність 
захворювання на сифіліс та стан проведеного лікування.

МАНтУЛЯЦІЙНИЙ (ПРОЦЕДУРНИЙ) к а б ін е т

Здійсню ється :

-забір крові з вени на аналізи;

- введення ліків (підшкірно, внутрішньом'язово, довенно, крапельно);

- видалення новоутворень шкіри методом кріодеструкції та 
термокоагуляції;

- кріомасаж шкіри за медичними показами при вугровій хворобі;

- забір матеріалу для гістологічних досліджень.

ДЕННИЙ СТАЦІОНАР

Розгорнуто 6 ліжок для денного перебування пацієнтів, які потребують 
крапельного введення ліків та інших процедур ( за потреби).



АНАЛІЗ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 
ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ РОБОТИ У 2018-2020 РОКАХ.

Впродовж 2018-2020 років загальна структура захворюваності на 
ІХПСШ та венеричні хвороби дещо змінилась. Найбільшу питому вагу серед 
загальної кількості хворих на ІХПСШ становила кількість хворих на 
трихомоніаз -  59,5% (в 2018р. -  65,0%), найменшу частину в структурі 
загальної захворюваності складала гонорея - 3,5 % (в 2018 році був сифіліс - 
3,4%), питома вага хворих на сифіліс зросла до 5,8%. Практично не 
змінилась доля хворих на хламідіоз (5,4%) та зросла питома вага хворих на 
урогенітальний мікоплазмоз (з 11,0 до 12,0 %) та урогенітальний герпес (з
11,3 до 14,0%).

Динаміка значень інтенсивних та екстенсивних показників в 
структурі захворюваності на ІХПСШ 

в період 2018- 2019 років

№
п
/
п

Назва
нозологій

Захворюваність 
на ІООтис.нас.

Частина в структурі
У % '

2018 рік 2019 рік 2018 рік 2019 рік

1 Сифіліс 3,6 4,9 3,4 5,8
2 Гонорея 4,5 2,9 4,3 3,5
3 Трихомоніаз 68,1 50,7 65,0 59,5
4 Хламідіоз 5,2 4,6 5,0 5,4
5 У\г

мікоплазм-з
11,5 10,2 11,0 12,0

6 У/г герпес 11,8 11,9 11,3 14,0

Діаграмне зображення структури захворюваності на венеричні хвороби і
ІХПСШ 

станом на 01.01.2020року



Сифіліс:

За 2019 рік виявлено 77 випадків захворювання на сифіліс серед всього 
населення області, що на 20 випадків більше, ніж в аналогічному звітному 
періоді попереднього року -  57 випадків. Найвища захворюваність на 
сифіліс зареєстрована у Калинівському (10,4 на 100 тис.нас.), Чернівецькому 
(9,5) районах та м.Вінниці (8,4). Не зареєстровано сифіліс в 7 районах області 
та місті Ладижині.

Показник активності виявлення хворих на сифіліс по області 
зменшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року і склав 62,3 (в 
2018р -  70,2%), що не досягає запланованованого рівня - 75%. Серед районів 
та міст області показник коливається в межах від 0 до 100%. В 15 районах 
області показник активності виявлення склав 100% . Нижчий від планового 
показник активного виявлення хворих на сифіліс в районах: м.Вінниця -  
38,7%, Вінницький -  40,0%, Гайсинський -  50,0%, Жмеринський -  60,0% та 
Калинівський -  66,6 %.

Співвідношення кількості випадків впершевиявленого сифілісу серед 
населення області в розрізі форм та стадії хвороби за 2018 -  2019р.р.

Нозологічна одиниця
Абсолютне число 

випадків

Питома вага в 
загальній кількості,

%
2018 рік 2019 рік 2018рік 2019рік

Всього сифілісу всіх форм 57 77 100 100
І серо (+) 4 4 7,0 5,2
II свіжий 4 8 7,0 10,4
II рецидивний - 1 - 1,3
Неуточнений 5 4 8,8 5,2
Прихований ранній 44 60 77,2 77,9
Всього приховані та 
неуточнені форми

49 64 86 83,1

Як і в попередні роки найбільшу питому вагу в загальній кількості 
випадків захворювання становила частина кількості прихованих форм, яка 
збільшилась. Протягом 2019 року було зареєстровано 4 випадки 
неуточненого сифілісу та не зареєстровано жодного захворювання пізнього 
сифілісу, нейросифілісу та вродженого. Захворювання на сифіліс дітей в 
поточному році не зареєстровано.



У Т) _

Структура захворюваності на сифіліс серед різних верств населення 
змінилась, значно переважає чоловіче населення та зросла частка сільського 
населення.

Структура захворюваності на сифіліс серед верств населення області
за 2018-2019рр

Верстви населення
Абс. число

На 100 тис. 
нас.

Питома вага%

2018р 2019р 2018р. 2019р. 2018р. 2019рік
Чоловіче 35 51 3,6 7,0 61,4 66,2
Жіноче 21 26 2,5 3,0 36,8 33,8
Дитяче( 0-17років 
включно)

1 0,04 ” 1,8 “

Міське 32 41 4,0 5,0 56,1 53,2
Сільське 25 36 3,4 4,6 43,9 46,8
Все населення 57 77 3,6 4,9 100 100

Г онорея.
Протягом останніх п’яти років відмічається зниження захворюваності 

населення області на гонорею, а в 16 районах не зареєстровано жодного 
випадку захворювання. В 2019 році зареєстровано 45 захворювання на 
гонорею, а в аналогічному періоді 2018 року - 71.

Структура захворюваності на гонорею серед населення області
за 2018-2019рр.

Абсолютна
кількість

Показник
розподілу

у %
2018рік 2019рік 2018рік 2019рік

Всього 71 45 100 100
Г остра 51 30 71,8 66,7
Хронічна 20 15 28,2 33,3
Всього серед чоловіків 45 27 63,4 60.0
в т.ч.гостра 37 24 82,2 88,9
в т.ч.хронічна 8 3 17,8 11,1
Всього серед жінок 26 18 36,6 40,0
в т.ч.гостра 14 6 53,8 33.3
в т.ч.хронічна 12 12 46,2 66,7
Серед дітей - - - -



Показник активності виявлення хворих на гонорею в області знизився 
з 73,2 % в минулому році до 71,1 в поточному. У 9-ти районах показник 
активного виявлення склав 100 %, а в Муровано-куриловецькому та 
Тульчинському - 50 %, в м.Вінниці - 0. При цьому виявлення жіночої гонореї 
акушер-гінекологами складає 39,0%, в тому числі 50,0% хронічної, чоловічої 
гонореї урологами -11,1 %, в тому числі 33,3% хронічної форми. 
Трихомоніаз:

Захворюваність населення області на трихомоніаз значно зменшилась з 
68,1 до 50,7 на 100 тис. населення. Найвищі значення показника 
захворюваності населення на трихомоніаз зареєстровано в районах: 
Крижопільському -  115,2, Піщанському- 135,1, Літинському -  137,4, по 
м.Ладижину -146,6 на 100 тис.нас.

Низькі показники захворюваності населення на трихомоніаз - в 
районах: Могилів-Подільському -  15,2, Калинівському- 15,7 та по м. Вінниці 
-11,9 на 100 тис. населення.
В розрізі верств населення: переважає кількість випадків, зареєстрованих 
серед сільського населення (65,4%).
Захворюваність на трихомоніаз серед сільського та міського населення

області

Верстви
населення

Абс. число На 100 тис. нас. Питома вага%
2018рік 2019рік 2018 рік 2019рік 2018рік 2019рік

Місто 408 277 50,9 34,7 37,8 34,6
Село 670 524 85,7 67,0 62,2 65,4
Всього 1078 801 68Д 50,7 100 100

Показник активності виявлення хворих на трихомоніаз дещо зріс з 80,4% до 
81,7 %. В розрізі районів коливається в межах від 44,4 % до 100%. Найвища 
активність виявлення хворих на трихомоніаз - 100% - була в 5 районах: 
Гайсинському, Хмільницькому, Томашпільському, Муровано- 
куриловецькому та Чернівецькому.
Хламідіоз:

Захворюваність на хламідіоз знизилась з 5,2 у 2018 році до 4,6 на 100 
тис. населення у 2019 році. В розрізі окремих районів області, на території 
яких зареєстровано випадки хвороби, рівень показника захворюваності 
коливається в межах від 1,5 до 50,3 на 100 тис. населення. В 12 районах не 
було зареєстровано випадків хламідіозу серед населення.

Найвищі показники захворюваності населення на хламідіоз, як і в 
минулий рік, в м. Ладижин -  50,3 на 100 тис. населення. Не зареєстровано 
жодного випадку хламідіозу у Барському, Іллінецькому, Калинівському,



Липовецькому, Могил ів-Подільському, Немирівському, Оратівському,
Піщанському, Т омашпільському, Чернівецькому, Чечельницькому, 
Шаргородському районах, що може свідчити про зниження настороженості 
серед лікарів щодо цієї інфекції та недоліків у лабораторній діагностиці.

Захворюваність на хламідіоз серед сільського та міського населення
області 

2018 -2019 років

Верстви
населення

Абс. число На 100 тис. нас. Питома вага%
2018рік 2019рік 2018рік 2019рік 2018рік 2019рік

Міське 57 51 7Д 6,4 69,5 70,8
Сільське 25 21 3,2 2,7 30,5 29,2
Всього: 82 72 5,2 4,6 100 100

Показник активності виявлення хворих на хламідіоз зріс з 69,5% до 
70,8%. Низький рівень активного виявлення хламідіозу в Тростянецькому, 
Тиврівському районах, м.Козятині (50,0%), Шаргородському районі та 
м.Ладижині (66,6%)
Урогенітальний мікоплазмоз:

Захворюваність на урогенітальний мікоплазмоз знизилась з 11,5 до 10,2
на 100 тис. нас. Коливання показників на рівні різних районів області в 
межах від 0 до 29,5 на 100 тис. населення.

Структурний розподіл в загальній кількості хворих на урогенітальний 
мікоплазмоз в розрізі верств населення

Верстви
населення

Абс. число На 100 тис.нас. Питома вага%
2018рік 2019рік 2018рік 2019рік 2018рік 2019рік

Міське 162 133 20,2 16,7 89,0 82,6
Сільське 20 28 2,6 3,6 11,0 17,4
Всього 182 161 11,5 10,2 100 100

В 17 районах області не зареєстровано випадків захворювання на 
урогенітальний мікоплазмоз (в 2018 році -  в 15 районах).
Найвищі рівні показників захворюваності населення на мікоплазмоз в області 
були: 23,0 на 100 тис.нас - в Жмеринському районі, та 29,5 - в м.Вінниці.

Показник активного виявлення хворих на урогенітальний мікоплазмоз 
коливається в межах від 25% до 100%.



II. Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри і підшкірної клітковини. 
Короста:

Захворюваність населення області на коросту продовжує рости, в 2019 
році складало 22,8 на 100 тис. населення (в 2018 рік - 19,5). Показник 
активності виявлення хворих на коросту збільшився з 60,0% в 2018 році до 
64,5% в 2019 році.

Захворюваність на коросту серед сільського та міського населення
області

Верстви
населення

Абс. Число На 100 тис. Нас. Питома вага%
2018рік 2019рік 2018рік 2019рік 2018рік 2019рік

Міське 102 104 12,6 12,9 33,1 29.0
Сільське 206 255 26,8 33,1 68,9 71,0
Всього 308 359 19,5 22,8 100 100

Мікроспорія і трихофітія:
Первинна захворюваність населення області на мікроспорію і 

трихофітію зросла з 44,6 в 2018році до 53,9 в 2019 році на 100 тис. 
населення. Показник активності виявлення хворих на мікроспорію і 
трихофітію зменшився з 61,8% в 2018 році до 59,3 в 2019 році.

Захворюваність на мікроспорію і трихофітію серед сільського, 
міського та дитячого населення області

Верстви
населення

Абс. Число На 100 тис. Нас. Питома вага%
2018рік 2019рік 2018рік 2019рік 2018рік 2019рік

Міське 290 354 36,2 43,9 41,0 44,7
Сільське 417 438 53,5 56,9 59,0 55,3
Всього 707 792 44,6 53,9 100 100

Основні показники стаціонару
На базі центру працював ліжковий фонд дерматовенерологічної 

служби області - 50 ліжок, в т.ч.Ю дитячих. Забезпеченість населення 

області профільними ліжками склала на кінець року -  0,325 на 10 тисяч 

населення.

Протягом 2019 року кількість хворих, які надійшли на стаціонарне 

лікування склала 1087, що більше на 17% аналогічної кількості в



попередньому звітному році -828 . Всього в приймальне відділення 

диспансеру (за даними «Журналу обліку прийому хворих та відмов ...» по 

ф.ООІ/о) протягом 2019 року з метою госпіталізації надійшло 1087, з їх 

кількості 41,1%, - тобто меншість - за направленнями від фахівців ЛПЗ І- II 

рівня медичної допомоги, відповідно без направлень -  більшість - 58,9%. В 

структурі загальної кількості хворих,що надійшли для госпіталізації , 

кількість мешканців м.Вінниця склала 39,6%, жителів з районів області -  

64,4%. При цьому 69% кількості осіб, що надійшли на госпіталізацію з 

м.Вінниці, звернулись в диспансер без направлень, по самозверненню; 

аналогічний показник в розрізі районів - 46% без направлень.

Таблиця № 2

Структура загальної кількості осіб, що надійшли на госпіталізацію в
приймальне відділення

( за даними статистичної форми № ООІ/о)

Назва ЛПЗ, 
що обслуговує

Всього
надійш

ло

% від 
заг.кільк 

ості

В т.ч. за 
направле 

нню

% від 
кількості 
за напр.

В т.ч. 
самос 
тійно

% к-ті
Без
напр.

ЦРЛ області 786 63,5 362 81 334 62,7
Всього з міста, 
з них в т.ч.:

397 35,6 85 19 300 47,3

ЦПМСД №1 42 4,0 15 3,4 28 4,4
ЦПМСД №2 109 9,6 17 3,8 87 13,7
ЦПМСД №3 83 7,9 14 3,1 75 11,8
ЦПМСД №4 74 7,8 21 4,7 63 9,9
ЦПМСД №5 63 6,4 18 4 51 8,0
Інші ЛПЗ 
всього в т.ч.:

11 0,9 0 0 10 1,6

с.м.т.Гнівань 5 0,6 - 6 0,9
с.м.т.Турбів 1 0,1 - 1 0,2
інші області 3 0,3 - 3 0,5
Всього 1087 100 447 100 640 100



Серед загальної кількості стаціонарних хворих питома вага кількості 

дітей (віком від 0 до 17 років включно)в структурі майже не змінилась -  

24,3% ( в 2018р - 24,2% ); частина кількості сільських жителів, що надійшли 

в стаціонар, незначно зменшилась: з 43,3% до 40,3; частина кількості 

мешканців міста Вінниця серед загальної кількості стаціонарно 

пролікованих зменшилась більш суттєво - з 35,5% до 24%.

В 2019 році причиною госпіталізації хворих на дерматовенерологічні 

ліжка відповідно до вимог універсальних протоколів надання медичної 

допомоги профільним хворим, як в попередніх роках, були випадки 

захворювань на деякі інфекційні та паразитарні хвороби ( класу А00 -  В 

99 згідно МКХ 10), на хвороби шкіри і підшкірної клітковини (класу L00 -  

L99), а також необхідність проведення спеціалізованих обстежень (осіб, що 

були в контакті з інфекційними хворими).

Склад загальної кількості пацієнтів, яких виписано зі стаціонарних 

відділень диспансеру в розрізі класів хвороб та окремих нозологій, суттєво 

не змінився. Більшість пацієнтів, як і в минулому році, складали хворі, які 

лікувались з приводу захворювань шкіри та підшкірної клітковини, при 

тому, що частка таких хворих дещо збільшилась з 74,8% до 85,3%.

Питома вага пролікованих з приводу інфекційних і паразитарних 

хвороб серед загальної кількості госпіталізованих протягом звітного року 

відповідно зменшилась 25,2% до 22, 8%.

Частина хворих ( переважно дітей), яких було госпіталізовано для 

обстежень на вен захворювання, та які виявились здоровими в звітному році, 

також зменшилась з 1,3% до 0,64 % кількості госпіталізованих.



Таблиця №3. Порівняння складу пацієнтів стаціонару в диспансері 
хворих в розрізі захворювань за 2018 -2019 роки

Найменування хвороб 2018рік 2019рік
Інфекційні захворювання А 00 -  В 99
Сифіліс 17-2,0% 22 -  2,0%
Г онорея 0 0
Короста 11-1,3% 9- 0,8%
Мікроспорія і трихофітія 87-10,5% 58 -5,3%
Оперізуючий лишай 19-2,3 % 23 -2,1 %
Мікози стоп 1-0,1 2-0 ,2%
Інші інфекційні захворювання 41 -4,9% 38-3,5%
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини Ь 00 -  Ь 99
Псоріаз 201-24,2% 301 -27,6%
Екзема 89-10,7% 109-10,0%
Пухирчатка 18-2,2 % 21 -1,9%
Кропів’янка 11-1,3% 11 -1,0%
Склеродермія 27 -  3,2% 34 -3,1%
Дерматити 61 -7,5% 104 -9,6%
Токсикодермія 44 -  5,3% 52 -4,8%
Себорея 7 -  0,8% 8 -0,7%
Піодермія 5- 0,6% 22-2,0 %
Червоний плоский лишай 14-1,7% 18-1,6%
Інші хвороби шкіри 169-21,6% 248- 23,2%
Переведено в інші заклади 6-0,1% 0
Здорові 4 -  0,8% 7 -  0,6 %
Всього 832 -100% 1087- 100%

Більшу частину загальної кількості хворих, госпіталізованих з причин 

захворювань шкіри та підшкірної клітковини класу Ь 00- Ь 99 протягом 

звітного року, як і в попередні роки, склала кількість хворих на псоріаз - 

27,6%, при тому, що зберіглась тенденція до зростання її питомої ваги в 

структурі загальної кількості пролікованих, в порівнянні з попереднім 

роками: в 2019 році - 27,6%, в 2018 році -24,2%,2017 -  22,6%.

Причиною госпіталізації пацієнтів з приводу інфекційних і 

паразитарних хвороб (код А00-В99) були випадки захворювання на



інфекційні хвороби, що передаються переважно статевим шляхом (ІХПСШ), 

відповідно до клінічних протоколів надання дерматовенерологічної 

допомоги, зокрема: сифіліс, гонорею, трихомоніаз, урогенітальний герпес, 

бактеріальні баланопостити, уретрити тощо та інфекційні хвороби шкіри, 

зокрема: оперізуючий лишай, мікози, демодекоз, в тому числі заразні - 

коросту, мікроспорію і трихофітію. Серед інфекційних стаціонарних хворих 

найбільше хворих на мікроспорію та трихофітію- 5,3 % від усіх хворих, що 

вдвічі нижче , ніж у 2018 році -  10,5 %. Зросла кількість хворих на сифіліс -  

на 5 випадків, хоча в структурі хворих залишилась на рівні 5 %, як і в 2018 

році. Зросла у 2019 році питома вага хворих на псоріаз з 24,2 % до 27,6 % та 

хвори х на дерматити з 7,5 % до 9,6 %. Решта захворювань шкіри залишилась 

на рівні 2018 року.

Середнє перебування хворого на дерматовенерологічному ліжку складало -

12,3 днів при нормативному значені не більше 18,1 днів; терміни лікування 

хворих в розрізі окремих нозологій не перевищували рекомендовані у 

клінічних протоколах, затверджених відповідним наказом МОЗ України.

Таблиця №4. Середні терміни лікування хворих на основі захворювання
протягом 2018 -2019 років

Хвороби шкіри і підшкірної клітковини

№
п Найменування хвороб 2018 рік 

термін в днях
2019 рік 
термін в днях

1 Псоріаз 11,5 13,3

2 Екзема 11,2 11,8

3 Склеродермія 12,3 13,0

4 Дерматити П ?9 10,3

5 Інші хвороби шкіри 11,2 11,8

6 Разом 11,5 12,3



Інфекційні і паразитарні хвороби

№ Найменування хвороб 2018 рік 2019 рік

1 Сифіліс 17,3 17,2

2 Г онорея 8,7 8,4

3 Короста 7,4 8,8

4 Мікроспорія і тріхофітія 23,5 23,5

5 Оперізуючий лишай 13,5 12,6

6 Трихомоніаз 7 8

7 Хламідіоз 16 13

8 Демодекоз 15,6 15

9 Інші інфекційні захворювання 11 11,3

10 Разом 16,8 13,6

Середньорічний показник виконання плану ліжкоднів на кінець року 
становив 79,9%.
Таблиця №4

Порівняння основних показників роботи стаціонарних ліжок 
диспансеру за 2018 - 2019роки

* Середньорічна кількість працюючих ліжок: для дорослих - 40

для дітей - 10

Назва показника
Розріз

Всього по центру
2018рік 2019рік

Ліжко- дні
План 16980 16980
Факт 11346 13583
%виконання 66,8 79,9

Середнє число днів 
зайнятості ліжка

План 340 340
Факт 229,4 271,7
%виконання 67,5 64,5

Оберт ліжка Факт 16,6 21,7

Середній термін перебування
План <18,1 <18,1

Факт 13,8 12,3



Протягом 2019 року випадків повторної госпіталізації не 

зафіксовано, скарг від пацієнтів не надходило; летальних випадків серед 

стаціонарних пацієнтів не зареєстровано. Згідно висновків клініко -  

експертної оцінки у 100% хворих, що отримали стаціонарну допомогу в 

результаті проведеного лікування виявлено покращення стану. Непрофільні 

хворі не лікувались.

Діяльність лабораторії
Таблиця №5.

Порівняння кількості лабораторних обстежень, здійснених в 2018 -
2019рр.

Назва 2018рік 2019рік Різниця
Всього Амбулаторні Всього Амбулаторні Всього

Загальноклінічні 18744
8,5%

11194
5,49%

17492
8,47%

9481
5,1% - 0,03%

Гематологічні 5722
2,5%

888
0,4%

6543
3,1%

931
0,5% +0,6%

Біохімічні 4134
1,9%

116
0,06%

6006
2,9%

376
0,2% +1,0%

Мікробіологічні 2092
0,9%

1859 
0, 94%

1406
0,68%

1267
0,7% - 0,22%

Імунологічні 190981
86,2%

18966
93,0%

175045
84,85%

172574
93,5% -1,35%

Всього 221673
100%

203723
91,9%

206483
100%

184629
89,4% -0,93%

Кількість лабораторних обстежень, здійснених в 2019 році в клініко -  

діагностичній лабораторії диспансеру в порівнянні з їх кількістю в 2018 році 

зменшилась на 0,93%. Як і в попередньому році, більша частина досліджень 

проводилась амбулаторним хворим -  89,4 % від загальної кількості. В 

структурі загальної кількості лабораторних досліджень більшу частину 

складали імунологічні -  93,5 %, в 2018 році -  93,0%.

Лабораторна діагностика сифілісу на базі диспансеру організована та 

діє у відповідності до вимог, визначених МОЗ України (наказ №204 від



29.12.1992р.). На сьогоднішній день лабораторія диспансеру виконує в 

повному обсязі завдання централізованої серологічної лабораторії області та 

задовольняє потреби в відповідних серологічних дослідженнях пацієнтів 

клінічних відділень диспансеру та всіх медичних закладів в місті Вінниці та 

районів області. Крім зазначеної діяльності клініко-діагностична 

лабораторія диспансеру здійснювала обстеження хворих, направлених як з 

міських, так з районних закладів охорони здоров'я з метою діагностики та 

контролю лікування паразитарних і грибкових захворювань шкіри: 

мікроспорії, трихофітії, корости, демодекозу. Також існує певний перелік 

спеціалізованих високотехнологічних лабораторних діагностичних 

досліджень, які не здійснюються в інших комунальних медичних закладах 

області: дослідження на пал очку Гандзена, дослідження шкіри та вій на 

наявність кліща роду Бетосіех, мікроскопічне та бактеріологічне 

дослідження на гриби з визначенням чутливості до антимікотичних засобів 

(зішкрябів шкіри, слизових, нігтів, волосся), відбитків пухирців на наявність 

клітин Тцанка, вміст пухирців на еозинофілію, бактеріологічне дослідження 

на гонорею.

Організаційно -  методична робота

В 2018-202019 році інформаційно-аналітичним відділом центру 

здійснювався систематичний аналіз стану надання спеціалізованої та 

високоспеціалізованої допомоги населенню області та м. Вінниці. 

Показники захворюваності активності виявлення хворих на венеричні та 

заразні шкірні хвороби щоквартально визначались та направлялись на 

рівень ДОЗ Вінницької ОДА та ДОЗ Вінницької міської ради, ЦРЛ.

Аналіз стану діяльності служби та диспансеру висвітлювався спільно з 

науковцями профільної кафедри ВНМУ під час обласних семінарів, що 

проводились за підсумками діяльності дерматовенерологічної служби в 

березні та жовтні 2019 року, на підсумковій медичній раді закладу.



Фахівці диспансеру здійснювали виїзди в райони області з метою надання 

консультативної та методичної допомоги з питань організації медичної 

допомоги дерматовенерологічним хворим в медичних закладах І та II рівня 

та заходів щодо попередження розповсюдження заразних 

дерматовенерологічних захворювань.

За 2019 рік здійснено 17 виїздів в райони області, під час яких 

проаналізовано відповідну роботу на рівні ФАПів, ЦПМСД, ЦРЛ, відділень 

переливання крові, школи-інтернату. Проведено 2 виїзних семінари для 

лікарів та середніх медпрацівників та 3 лекції для населення, отримали 

консультації 283 хворих, в тому числі 24 в стаціонарних відділеннях.

Протягом 2018-2019 років проводилась робота з гігієнічного виховання 

населення шляхом проведення індивідуальних бесід лікарями під час 

амбулаторного обслуговування та бесід і лекцій для пацієнтів під час 

стаціонарного лікування, навчань населення через ЗМІ, а також шляхом 

розміщенням у відділеннях інформаційно-друкованого матеріалу відповідно 

до декретованих дат, визначених «Обласним центром здоров’я». Всього 

лікарями проведено бесід - 221 /посаду, лекцій -39/посаду, медичними 

сестрами бесід -38,5/ посаду; здійснено 10 виступів по ТБ, 3 публікації в 

місцевій пресі. Щорічно проводились обласні конференції «Вінницькі 

дерматологічні дні» та 4 рази на рік практичні конференції для підвищення 

практичних знань у лікарів-дерматовенерологів області.

Фахівцями центру проводилась діяльність з розробки локальних 

протоколів надання спеціалізованої медичної допомоги дермато- 

венерологічим хворим та клінічних маршрутів пацієнтів в межах області та 

центру в умовах реформування первинної та спеціалізованої медичної 

допомоги.

Лікарі КНП «ВОКШВЦ ВОР» брали участь в роботі 4 всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, та 3 міжнародних конференціях за 

межами держави.



У жовтні 2019 року, в умовах реформування первинної та 

спеціалізованої дерматовенерологічної допомоги заклад перетворено на 

КНП «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр 

Вінницької обласної Ради».

В 2020 році, з метою підготовки до контрактування з НСЗУ скорочено 

стаціонарне відділення, всі робочі місця (12шт) лікарів в консультативно- 

діагностичному відділі обладнано новою комп’терною оргтехнікою та 

встановлено медичну інформаційну систему «Доктор Елекс», отримано 

ліцензію на медичну практику 16 грудня 2019 року, лікарі пройшли 

навчання та працюють з МІС, отримали КЕП, всіх лікарів зареєстровано в 

системі «Електронне здоров’я України» .ПРЕЗЕНТАЦІЯ

SWOT-aнaлiз

СИЛЬНІ СТОРОНИ

• зручне розташування закладу
• задовільний стан приміщень та 

сучасний ремонт в приміщенні 
консультативно-діагностичного 
відділу

• здіснений капітальний ремонт 
даху, зовнішніх мереж 
опалення, водогону, встанов
лено електронні лічильники на 
енергоресурси (тепло, гаряча 
вода, електрика, газ)

• наявність вмотивованого 
персоналу

• контрактування з НСЗУ
• достатня кількість нового 

лікув ал ьно-діагно стичного 
обладнання

СЛАБКІ СТОРОНИ

• застаріле приміщення 
(1912року), яке потребує 
постійного ремонту та прове
дення енергозберігаючих 
заходів (капремонт внутрішньої 
системи опалення, заміна вікон, 
утеплення підлоги та фасаду)

• відсутній туалет для людей з 
особливими потребами

• 40% лікарів праціють не на 
повну посаду (сумісники в 
інших закладах)

• відсутні суміжні спеціалісти 
(гінеколог, хірург, аллерголог, 
подолог, косметолог)

• відсутній ІТ-спеціаліст



• кваліфіковані та досвідчені 
кадри

• більшість лікарів, віком до 50 р.
• наявність клініко-діагностичної 

лабораторії, яка виконує 
специфічні дослідження

• наявність сучасного фізотера- 
певтичного кабінету та апара
тури 2015-2018 років випуску

• наявність денного стаціонару
® наявність зручного власного

сайту та сторінки у ФБ
• наявність комунікаційних 

навиків у медперсоналу у 
спілкуванні з пацієнтами, 
сучасна рецепція, наявність 
посади адміністратора

• забезпечення комп'ютерною та 
оргтехнікою на 100 %

• всі лікарі володіють навиками 
робот из МІС та Е-ііеаШі

• наявність затверджених 
тарифів на платні послуги та 
вигідна цінова політика

• наявність електронного 
терміналу для зарахування 
коштів за платні послуги

• широкий спектр додаткових 
платних послуг

• наявність програми з 
інфекційного контролю

• комфортний мікроклімат в 
колективі

• позитивна громадська думка 
(позитивний імідж) з точки 
зору надання медичних послуг

• низька вартість послуги НСЗУ
• потреба у медичній субвенції з 

місцевого бюджету на 
виконання функцій 
спостереження та 
попередження вензахворювань 
та вродженого сифілісу

• відсутність цілодобового 
стаціонару для пацієнтів з 
важкими дерматозами

• відсутність лабораторної 
апаратури для виконання ПЛР- 
діагностики

• відсутність практичних навиків 
видалення епідермально- 
дермальних елементів у 70% 
лікарів

• відсутність можливості 
користуватись сучасними 
протоколами лікування через 
неволодіння англійською 
мовою (80 % лікарів)

• відсутність сучасної 
інформаційної системи у 
бухгалтерії, через що роздутий 
штат фінансового відділу

• відсутність атестату ІСО
• відсутність співпраці зі 

страховими компаніями
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• наявність проектно- • велика кількість приватних
кошторисної документації для дермато-косметологічних
проведення енергозберігаючих клінік та приватних лікарів-
заходів (капітальний ремонт дерматологів
внутрішньої системи опалення • додаткове навантаження на всі
та фасаду, заміна вікон, підрозділи центру при
утеплення підлоги,тощо) дає впровадженні МІС
можливість участі у грандах на • недостатня поінформованість
енергозберігаючі заходи, населення про принципи
здійсненя ремонтних робіт медреформи

• розробка та подання на розгляд • відсутність безоплатного
власника медичних програм зі обстеження та діагностики
спостереження та соціальних захворювань
попередження вензахворювань (венеричні хвороби,
та вродженого сифілісу, висококонтагіозні дерматози,
раннього виявлення меланом та інфекції,що передаються
інших раків шкіри, хронічних статевим шляхом)
дитячих дерматозів, лікування
псоріазу, атопічних дерматитів,
інфекцій, що передаються
статевим шляхом які потрібно
здійснювати за кошти
місцевого бюджету

• придбання лабораторного
обладнання для ПЛР-
діагностики та іншої сучасної
апаратури для забезпечення
дотримання протоколів
обстеження та лікування на
третинному
(вісокоспеціалізованному) рівні

• розвивати фізіотерапевтичну
реабілітацію хворих з
дерматологічною патологією

• облаштування пансіонату для
пацієнтів, які проживають в
населених пунктах області та
потребують щоденного
спостереження за процессом
лікування, проходять курс
реабілітації у фізкабінеті



• облаштування на першому
поверсі туалетної кімнати для
осіб з особливими потребами

• придбання та впровадження
сучасної бухгалтерської
інформаційної програми та
оптимізація штату бухгалтерії

• введення до штату закладу
суміжних спеціалістів
(гінеколог, хірург, аллерголог,
подолог, косметолог) або на
правах оренди приміщень для
погодинного прийому

• поступове скорочення штатних
одиниць лікарів-
дерматовенерологів до
оптимального навантаження на
амбулаторному прийомі для
інших лікарів запропонувати
перехід на госпрозрахункові
відносини із закладом на
договірній основі з оплатою за
фактично виконану роботу

• розвиток телемедичних послуг
® оволодіння всіма лікарями-

дерматовенерологами
практичних навичок з
видалення епідермально-
дермальних елементів шкіри

® вивчення лікарями
допенсійного віку англійської
мовои для використання
сучасних світових протоколів
лікування

• отримання сертифікату ІСО та
проходження акредитації
закладу на вищу категорію

© співпраця зі страховими
компаніями

© позитивне лідерство та
досягнення
конкурентноспроможністі 3
приватними клініками



СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

КНП «ВОКШВЦ ВОР» НА 2020 - 2022 РОКИ 

Програма організаційно-управлінських змін

Очолює центр директор -  Трет'яков Максим Сергійович - кандидат 
медичних наук, лікар вищої категорії, експерт Департаменту охорони 
здоров'я за напрямком «Дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія», 
голова громадської організації «Вінницька обласна асоціація дермато- 
венерологів і косметологів».

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ КНП
«ВОКШВЦ ВОР»

1.Внаслідок перетворення у комунальне некомерційне підприємство, 
заклад відповідно до частини 3 статті 64 Господарського Кодексу України 
отримав право самостійно визначати свою організаційну структуру, 
встановлювати чисельність працівників та штатний розпис. Затверджений 
Вінницькою обласною Радою Статут КНП «ВОКШВЦ ВОР» та внесені 
основні положення:
-  чітко сформована мета діяльності КНП «ВОКШВЦ ВОР»: здійснення 
медичної практики та надання своєчасної, необхідної, кваліфікованої, 
спеціалізованої та високоспеціалізованої консультативної, діагностичної, 
лікувально-косметологічної, стаціонарної медичної допомоги населенню із 
захворюваннями шкіри, венеричними захворюваннями та захворюваннями, 
що передаються переважно статевим шляхом (ЗППСШ);
-  чітко визначений предмет діяльності задля виключення вірогідності виходу 
за межі статутної діяльності у процесі господарювання (здійснення медичної 
практики, рівня надання і виду медичної допомоги, здійснення інших видів 
медичної діяльності, надання платних медичних послуг, здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності, надання будь-яких послуг іншим закладам 
охорони здоров’я, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та 
фізичним особам);
-  положенім про самостійне затвердження організаційної структури КНП 
«ВОКШВЦ ВОР», штатного розпису, визначення чисельності найманих 
працівників та вжиття заходів з оптимізації чисельності та штату персоналу.



2. В результаті перетворення на комунальне некомерційне 
підприємство система оплати праці працівників ВОКШВЦ зі сфери 
державного регулювання перейшла у сферу договірного регулювання. У 
зв’язку з цим одним із першочергових завдань ВОКШВЦ було укладання 
колективного договору, затверджено положення про платні послуги, у якому 
визначені форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови 
запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших 
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, оплата за виконану 
роботу, а не лише оплата за відпрацьований час.

Задля забезпечення принципів справедливості і прозорості оплати 
праці -  укладений колективний договір між адміністрацією та Радою 
трудового колективу. Колективний договір укладений таким чином, що чітко 
визначена система оплати праці, яка включає:
а) структуру основної заробітної плати з елементами, з яких вона 
складається;
б) показники, за якими певним групам та категоріям працівників може бути 
підвищена заробітна плата до рівня, передбаченого законом, із визначенням 
показників та умов діяльності, за якими це підвищення може бути 
застосовано, та розмірів такого підвищення;
в) визначені показники та умови нарахування додаткової оплати праці: 
премій, доплат, надбавок або інших заохочувальних та компенсаційних 
виплат (спецрахунок).

У період 2020-2022 років колективний договір потребує постійних 
переглядів та доповнень для покращення умов оплати праці.

3. З метою уникнення будь-яких непорозумінь правового характеру 
щодо залучення і використання КНП «ВОКШВЦ ВОР» коштів благодійної 
допомоги пропонується створити опікунську раду, до повноважень якої 
входитиме:
-  участь у плануванні та здійсненні заходів щодо залучення додаткових 

ресурсів на цільові потреби КНП «ВОКШВЦ ВОР» та пацієнтів;
-  залучення коштів у вигляді благодійної допомоги та інших ресурсів, 
залучення яких не заборонено законодавством України;
-  участь у здійсненні громадського нагляду за використанням коштів, що 
ндійшли до КНП «ВОКШВЦ ВОР» як благодійна допомога чи з інших 
джерел;
-  створений сайт, який потребує постійного оновлення та підтримки, для 
доступу до публічної інформації КНП «ВОКШВЦ ВОР». На сайті надана 
інформація щодо коштів на спецрахунку, медичних засобів, які є в наявності,



вартості послуг, кадровий склад лікарів, новини, історія закладу, можливість 
опііпе-запису, графіки роботи лікарів.
-  створена сторінка у фейсбуці для пацієнтів та персоналу, яка також 
потребує постійного оновлення. На сторінці висвітлюється життя КНП 
«ВОКШВЦ ВОР» та інформація щодо запобігання та профілактики 
захворювань шкіри та захворювань, що передаються статевим шляхом.
-  надання потенційним благодійникам обгрунтованої інформації щодо 
закупівлі медичного обладнання, медикаментів, необхідних КНП «ВОКШВЦ 
ВОР».

Стратегічний пріоритет - розвиток персоналу

№ Напрямок стратегії 2020 2021 2022 Відповідальні 
за впровад-ня

1 Відсоток лікарів-дерматовенерологів, 
віком до 50 років -  не нижче 50 % В

Адміністрація 
центру, 
інспектор 3 
кадрів

2 Перегляд посадовий інструкцій та 
кваліфікаційних характеристик і і Завідувачі 

відділів, 
інспектор 3 
кадрів

3 Підвищення фахового рівня у 
відповідності до діючих наказів щодо 
безперервного професійного 
розвитку лікарів, молодших 
спеціалістів з базовою освітою та 
інших спеціалістів

Завідувачі 
відділів, 
інспектор 3 
кадрів

4 Впровадження системи мотивації та 
індикаторів оцінки - відсоток 
задоволених працівників заробітною 
платою -  не нижче 80%

Зав.відділами, 
головний 
бухгалтер, 
економіст

5 Оволодіння 50% лікарів англійською 
мовою II Завідувачі

відділів
6 Оволодіння всіма лікарями 

практичними навичками з видалення 
епідермальних елементів шкіри для 
використання в подальшій роботі

Завідувач
Консульт.-
діагностич.
відділу



Потреба в кадрах

Кадрове забезпечення закладу достатнє, на найближчі три роки 
заклад не потребує лікарських та медсестринських кадрів.

Найменування
посад

Кількість 
штатних посад 

на

Кількість 
зайнятих посад 

на

Кількість 
фізичних осіб 

на
06.2019 06.2020 06.2019 06.2020 06.2019 06.2020

Лікарі,всього 16,0 15,0 15,0 15,0 16 17
В т.ч. дермато
венерологи

9,25 8,25 8,75 7,75 13 11

В т.ч.
фізіотерапевти

0,75 0,75 0,75 0,75 1 1

Середній
медперсонал

28,25 12 25,5 10,5 25 11

Молодший
медперсонал

20,0 7,0 20,0 7,0 18 7

Інші 30,75 17,5 29,5 16,5 29 16
ВСЬОГО 98,0 53,5 93,0 50,0 91 52



ПРОГРАМА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ КНП «ВОКШВЦ ВОР» НА 2020 - 
2022 РОКИ

Надходження та використання коштів за 2018 - 2020 роки тис.грн

Показники 1
півріччя 
2018 р.

2018 рік 1
півріччя 
2019 р.

2019 рік 1
півріччя
2020
року

Надійшло- усього: 4843,3 11274,7 5023,2 13847 4680,6
Видатки-усього, в т.ч. 4686,1 10926,8 5017,8 13847 4508,1
Оплата праці 2655,3 5680,3 2984,3 6295,2 2582,7
Нарахування на 
з/плату

588,1 1245,3 650,3 1334,6 572,6

Придбання
матеріалів,обладнання 
, інвентарю

200,2 515,0 224,5 377,5 126,0

Продуктів харчування 43,2 165,9 79,3 172,6 0
Видатки на 
відрядження

6,9 3,2 4,9 0

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 
в т.ч. опалення

468,1

376,7

768,2 388.7

285.7

736,3 288,1

184,2
Медикаменти 258,4 562,4 321,3 580,3 354,4
Оплата послуг, крім 
комунальних

148,9 1099,6 237,0 918 292,6

Інші видатки 2,3 16,9 14,2 3,4 12,0
Капітальні вкладення 321,6 866,3 115,0 3424 279,7

З 1 квітня 2020 року закладом укладено договір з НСЗУ на один пакет 
медичних послуг -  «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна 
(високоспеціалізована) допомога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу».

Фінансування за программою медичних гарантій у 2020 році за 
глобальною ставкою склало 709 753,73 грн , що у 15 разів менше, ніж 
фінансування відповідного періоду 2019 року. В кінці 2019 року в закладі 
оптимізовано( скорочено) стаціонарне відділення та 40 % штатних посад. 
Проте низька ставка за 100 наданих послуг не дає можливості дотриматись 
необхідних вимог щодо часу, який відведено на прийом одного пацієнта на 
вторинному та третинному рівні( 26 хвилин) , затвердженого робочого часу



лікаря (6  ,6 годин в день) та отримати повноцінне фінансування. Корективи в 
цей процес вносить і робота з МІС , недосконалість системи та напрацювання 
необхідних навичок у лікаря при роботі з комп’ютером . В результаті, час на 
медичний огляд шкіри пацієнта з роздяганням/одяганням значно 
зменшується. Специфіка дерматовенеро-логічних захворювань вимагає 
ретельного повноцінного огляду всієї шкіри пацієнта на прийомі, додаткові 
методи не є високоспецифічними.

Для отримання додаткових коштів в закладі введені платні послуги, 
тарифи на які затверджено розпорядженням голови Вінницької ОДА від 
17.04.2020 року № 269 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що 
надаються комунальним некомерційним підприємством «Вінницький 
обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної 
Ради». Розпочата робота зі страховими компаніями. Але, якщо глобальна 
ставка за 100 послуг на амбулаторному етапі не буде збільшена, заклад у 
вигляді КИП існувати не зможе.

Безумовною складовою розвитку КНП «ВОКШВЦ ВОР», як і будь- 
якого іншого закладу сфери охорони здоров’я, є забезпечення сталого фінан
сового розвитку та запровадження сучасних ефективних методів фінансового 
менеджменту. В рамках виконання даного завдання важливо наступне:

1.Оскільки на сьогоднішній день основними джерелами фінансування 
лікарні є надходження від НСЗУ та кошти державних та регіональних 
цільових програм, надзвичайно важливим є налагодження чіткого контролю 
та раціональне використання коштів.

2. Зважаючи на те, що фінансування від НСЗУ хоч і є основним, проте 
недостатнім джерелом перспективного розвитку КНП «ВОКШВЦ ВОР», 
важливо залучати додаткові джерела фінансових надходжень. Додатковими 
джерелами фінансування нашого закладу можуть бути: благодійна допомога 
та кошти грантів; кошти добровільного медичного страхування; оплата за 
надані послуги за угодами; надходження за послуги, надані пацієнтам за їх 
особистої ініціативи; добровільні внески та пожертви; грошові надходження 
від надання платних послуг населенню, а також інші джерела, які не 
заборонені законодавством України. Для того, щоб залучення додаткових 
джерел фінансування не суперечило чинному законодавству, установчим і 
нормативним документам КНП «ВОКШВЦ ВОР», при перегляді 
колективного договору медичного закладу внесені, але потребують 
доповнень, положення про залучення додаткових фінансових ресурсів для 
покращення матеріально-технічної та лікувальної бази КНП «ВОКШВЦ 
ВОР».



Суттєвим джерелом додаткового фінансового забезпечення центру
може бути благодійна та спонсорська допомога. Насамперед варто звернути
увагу на бізнесменів, які ведуть підприємницьку діяльність на території 
громади Вінниці та Вінницької області. Адже в руслі сучасних соціально- 
економічних тенденцій представники бізнесу часто позиціонують себе як 
соціально відповідальних партнерів перед тією територіальною громадою, де 
ведеться бізнес. Спонсорська підтримка КНП «ВОКШВЦ ВОР» може стати 
важливою складовою політики соціальної відповідальності представників 
приватного бізнесу регіонів Вінницької області.

Керівництву ЬСНП «ВОКШВЦ ВОР» потрібно активно працювати у 
напрямку розвитку подальшої співпраці з благодійними організаціями та 
представниками приватного бізнесу, а також працювати у напрямку 
залучення нових партнерів та інвесторів. За рахунок коштів благодійної та 
спонсорської допомоги можна закуповувати необхідне для поточної 
діяльності й розвитку центру медичне та діагностичне обладнання, 
придбання якого не передбачене планом державних закупівель КНП 
«ВОКШВЦ ВОР» і не буде профінансоване.

3. Додатковим джерелом фінансування може бути дохід від 
передавання в оренду нерухомого майна (рішення про передання в оренду 
нерухомого майна площею до 200 кв. м. може самостійно приймати керівник 
медичного закладу -  комунального некомерційного підприємства, а рішення 
про передачу в оренду нерухомого майна більшої площі -  орган місцевого 
самоврядування за конкретною процедурою). Тому необхідно провести 
заходи щодо залучення до співпраці приватних підприємців, які виявлять 
бажання взяти в оренду приміщення, які знаходяться в оперативному 
управлінні КНП «ВОКШВЦ ВОР» під організацію власного бізнесу 
(наприклад, приватної медичної лабораторії, приватного стоматологічного 
кабінету, аптечного кіоску, торгівельної точки з продажу продуктів 
харчування, товарів першої необхідності, преси тощо) та оформити орендні 
відносини відповідним чином згідно статуту КНП «ВОКШВЦ ВОР» та 
законодавства України.

4. Також як додаткове джерело фінансових надходжень КНП 
«ВОКШВЦ ВОР» впроваджено надання платних послуг пацієнтам. Зокрема 
мова йде про пацієнтів, що звертаються за консультацією без направлення. 
Тарифи на платні послуги потребують постійного перегляду з урахуванням 
зарплати, вартості на розхідні матеріали, вартість енергоносіїв.



Додаток№1
III. Програма фінансово-економічної діяльності

3.1. Оцінка фінансовогостану підприємства за 2018-2020р.р.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

тис.грн.
№
з/п

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

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

1. Активи підприємства 11587,4 11717,6 130,2 101,1 12462,9 745,3 106,3
2. Необоротні активи 10699,1 10970,3 271,2 102,5 11122,3 152,0 101,4

питома вага у загальному обсязі 
активів,%

92,3 93,6 89,3 20,4

3. Оборотні активи 888,3 747,3 -141,0 84,1 1340,6 593,3 179,4
питома вага у загальному обсязі 
активів,%

7,7 6,4 10,7 79,6

3.1.' Матеріальні оборотні активи 444,8 305,2 -139,6 68,6 540,2 235,0 177,0
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

3,8 2,6 4,3 31,5

3.2. Дебіторська заборгованість 15,6 4,2 -11,4 26,9 250,3 246,1 5959,5
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

0,1 0,1 2 33,0

3.3. Грошові кошти та їх еквіваленти 427,9 437,9 10,0 102,3 550,1 112,2 125,6
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

3,6 3,7 4,4 15,1

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

0 0 0 0 0 0

Описати динаміку позитивних та негативних зрушень, причини.
Загальний обсяг активів зріс на 101,1 %, у зв’язку із отриманням необоротних активів та отриманням (використанням) 
оборотних активів. Необоротні активи зросли (зменшились) за рахунок закупівлі основних засобів на суму_271,2_тис.грн.,2,5 
%,. ( в тому числі за рахунок закупівлі основних засобів на суму 351,0 тис.грн., списання на суму 79,8 тис.грн.(в т.ч. 
безоплатна передача 2 автомобілів Авторемонтній базі закладів охорони здоров’я на суму 18,5 тис.грн. ))
Оборотні активи зменшились за рахунок використання матеріальних ОА на суму 141,0_тис.грн., 84,1 % в т.ч.:

- за рахунок зменшення матеріальних оборотних активів -139,6 тис.грн., 68,6% (у зв’язку з закриттям стаціонарного 
відділення зменшення залишків продуктів харчування на складі, матеріальних запасів);



Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 зріс на 2628,1_тис.грн.,123,3_%, в тому числі за рахунок : 
надходжень з обласного бюджету -  на 2642,1 тис.грн., 125,5 %; 

збільшення за рахунок :
- на заробітну плату з нарахуваннями -  698,2 тис.грн.;
- на медикаменти -  37,8 тис.грн.;

- продукти харчування -  2,9 тис.грн.;
- капітальні видатки 2437,5 тис.грн.; 

зменшення за рахунок:
- оплата комунальних послуг - 34,3 тис.грн.;

- інших видатків -  500,0

- надходжень від платних послуг (розшифровку додати до п. 3.5.) -  788,4тис.грн., 5,6 %, за медичні послуги населенню.
- надходжень від благодійних внесків - 66,5___тис.грн., 0,5_%,

надходжень від послуг оренди -  49,6 тис.грн.; 0,8%;
- надходжень від реалізації майна (металолом,утилізація) - 2,0 тис.грн. 0,1% ;

Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються наступним чином ( по аналогії 2019р.):
Загальний обсяг коштів, що надійдуть у 2020 зменшаться на 5997,2_тис.грн.,що на 43,1% менше ніж в минулому році, в тому числі за рахунок 

надходжень з обласного бюджету -  на 8544,4 тис.грн., 65,6 %; 
зменш ення за рахунок :

- на заробітну плату з нарахуваннями -  3517,7 тис.грн.;
- продукти харчування -  172,9 тис.грн.;
- капітальні видатки - 3098,6 тис.грн.;

- інші видатки -  536,7 тис.грн.
збільш ення за рахунок:

- медикаменти -  585,7 тис.грн.;
- оплата комунальних послуг - 304,3 тис.грн.

надходжень від платних послуг (розшифровку додати до п. 3.5.) -  2541,9 тис.грн., 32,1 %, за медичні послуги населенню.
Порівняно з 2019 роком :

- Збільшеня на 1753,5 тис.грн.



- за рахунок зменшення дебіторської заборгованості на -11,4 тис.грн,; 26,9 %
- за рахунок збільшення залишку грошових коштів на 10,0 тис.грн. 102,3%

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ
тис.грн.

№
з/п

Показник (фінансування) 2018р 2019 Відхилення 2019 від 2018 Очікувані 
дані 2020р.

Відхилення 2020від 2019
абсолютне відносне(%) абсолютне відносне(%)

1. Обсяг надходжень за усіма 
джерелами утворення активів

11300,4 13928,5 2628,1 123,3 7931,3 -5997,2 -43,1

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

10379,9 13022,0 2642,1 125,5 4477,6 -8544,4 -65,6

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

91,9 93,5 56,4

1.2. Надходження . на виконання 
державних цільових програм

- - - 701,9 701,9 100

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

- - - 8,8

в тому числі Кошти НСЗУ - - - 701,9 701,9 100
1.2.1. Матеріальні цінності та грошові 

кошти за рішеннямицентральних 
органів виконавчої влади України

1.2.2. Реалізація інвестиційних проектів 
(ДФРР)

- - -

1.3. Надходження від платних послуг 570,0 788,4 218,4 138,3 2541,9 1753,5 222,4
питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

5,0 5,6 32,1

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

274,0 66,5 -207,5 -75,7 109,7 43,2 65

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

2,4 0,5 1,4

1.5. Інші надходження 76,5 51,6 -24,9 19,7 100,2 48,6 94,2
питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

0,7 0,4 1,3

Описати динаміку позитивних та негативних зрушень, причини.



- (За рахунок збільшення тарифів на платні послуги, що надаються підприємством, зареєстрованих у центрально-Західному 
межрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Хмельницький) 29 квітня 2020 року за №78/78.)

надходжень від благодійних внесків -109,7 тис.грн., 1,4% , 
порівняно з 2019 роком :
Збільшення на 43,2 тис.грн

- надходжень від послуг оренди -  85,2 тис.грн., 1,3%;
Збільшення на 35,6 тис.грн

Іші доходи -  15 тис.грн.
Збільшення на 13,0 тис.грн.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА (ЗАКЛАДУ)
тис.грн.

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

всього питома 
вага у 
загально 
му обсязі 
витрат,%

всього питома 
вага у 
загально 
му обсязі 
витрат,%

відхилення 
2019 до 
2018,%

всього питома 
вага у 
загальн 
ому 
обсязі 
витрат, 
%

Відхиле
ння
2020 до 
2019,%

1. Поточні видатки 10057,5 92,0 10474,8 75,0 4,0 7137,5 95,6 -31,9
1.1. Видатки на оплату праці з нарахуваннями 

на оплату праці
6922,5 63,0 7630 55,0 10,0 4112,3 55,1 -46,1

1.2. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 562,5 5,0 603,5 4,0 7,0 1189,2 15,9 97,1
1.3. Продукти харчування 165,9 2,0 172,9 1 4,0 - - -100
1.4. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 768,2 7,0 736,4 5,0 -4,0 1040,7 13,9 41,3
1.5. Соціальне забезпечення - - - - - - -
1.6. Інші поточні витрати (послуги, матеріали, 

відрядження, навчання, інші поточні 
видатки)

1638,4 15,0 1332,0 10,0 -19 795,3 10,7 -40,3

2 Капітальні видатки 866,2 8,0 3424,0 25,0 295,0 325,4 4,4 -90,5



2.1. Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

731,3 7,0 148,9 1,0 -80,0 87,6 1,2 -41,2

2.2. Капітальний ремонт 134,9 1,0 3275,1 24,0 2328,0 237,8 3,2 -92,7
2.3. Реконструкція та реставрація

Разом 10923,7 100 13898,8 100 34 7462,9 100 -46,6

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

Загальний обсяг коштів, що витрачені у 2019 зріс на 2975,1_тис.грн.,127,2_%, в тому числі за рахунок :
- на заробітну плату з нарахуваннями -  707,5 тис.грн.;
- на медикаменти -  41 тис.грн.;

- продукти харчування -  7,0 тис.грн.;
- капітальні видатки 2557,8 тис.грн.; 

зменшення за рахунок:
- оплата комунальних послуг послуг -31,8 тис.грн.;

- інших видатків -  306,4 тис.грн.

- надходжень від платних послуг (розшифровку додати до п. 3.5.) -  788,4тис.грн., 5,6 %, за медичні послуги населенню.

- Збільшення відносно 2018 року на 218,4 тис.грн.;
- надходжень від благодійних внесків - 66,5___тис.грн., 0,5_%,
- Зменшення відносно 2018 року на 207,5 тис.грн.;
- надходжень від послуг оренди -  49,6 тис.грн.;
- Зменшення відносно 2018 року на 4,5 тис.грн.;
- надходжень від реалізації майна (металолом,утилізація) - 2,0 тис.грн.
- Зменшення відносно 2018 року на 20,4 тис.грн.;

Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються наступним чином ( по аналогії 2019р.):
Загальний обсяг коштів, що будуть витрачені у 2020 зменшаться на 6435,9_тис.грн.,що на 46,6% менше ніж в минулому році, в тому числі за 
рахунок :



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

Перелік пакетів медичних 
послуг за програмою МГ

Сума
по
догово
РУ>
тис.грн

причини 
зменшення 
фінансуван 
ня за ПМГ

Шляхи вирішення 
проблеми та термін 
виконання

і 2 3 4 5
1. Амбулаторна вторинна 

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

701,9 скороченя
стаціонару;
низька
вартість
послуги за
програмою
медичних
гарантій, яка
не враховує
собівартість
одного
відвідування

Підписання договору з 
НСЗУ на перехідний 
період

Разом 701,9

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

тис.грн.
№
з/п

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

прогнози 
і витрати 
2020р.

за
догово 
ром 3 
НСЗУ

за
договора 
ми 3 
підпри
ємствам 
и платні 
послуги

Обласн
ий
бюдже
т

Інші
джерела

Разом
доходів

1. Реалізація програми медичних 
гарантій за договором з НСЗУ

701,9 701,9 701,9

2. Реалізація обласних цільових 
програм

4477,6 4477,6 4477,6

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

950,0 1801,8 2541,9 2541,9

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

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

6. Реалізація інвестиційних 
лізингових проектів

0



зменшення за рахунок:
- на заробітну плату з нарахуваннями -  3517,7 тис.грн.;
- продукти харчування -  172,9 тис.грн.;

- капітальні видатки - 3098,6 тис.грн.;
- інших видатків -  536,7 тис.грн.

збільшення

- на медикаменти -  585,7 тис.грн.;

- комунальні витрати - 304,3 тис.грн.



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

8. Здійснення фінансової 
діяльності (позики, депозит 
тощо)
Разом 701,9 950,0 4477,6 1801,8 7931,3 7931,3

За рахунок обласного бюджету у 2020 році виконуються наступні заходи:
- плануються капітальні ремонти (зазначити об’єкти) на суму - 

1487,8тис.грн., забезпеченість 0%;
- здійснюється оплата енергоносіїв та комунальних послуг на 

суму_1044,8_тис.грн., забезпеченість 100%;

3.5. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування 
Центру за рахунок недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних 
пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, страхових 
компаній та інших джерел.
За рахунок інших від державного та обласного джерел фінансування на 
фінансування підприємства передбачається у 2020 році залучити наступні 
кошти:

№
з/п

Перелік заходів Очікувана сума 
надходжень

Питома вага у 
загальному обсязі 
інших джерел

1. Платні послуги 2541,9 100
2. Реалізація інвестиційних недержавних 

проектів
0 0

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

0 0

4. Реалізація грантових проектів 0 0
Разом 2541,9 100

3.6. Розрахунок та обґрунтування оптимальної необхідної кількості ліжко- 
місць.
В Комунальному некомерційному підприємстві «Вінницький обласний 
клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради» відсутнє 
стаціонарне відділення.
3.7. Розроблення та обґрунтування необхідності капітальних інвестицій у 
підприємство (закупівля обладнання, будівництво, ремонт приміщень тощо).

План придбання обладнання та капітальних ремонтів на 2020-2022 роки 
викладено в додатку №1.
3.8. Розроблення моделі впровадження платних послуг. Затвердження
Переліку платних послуг відповідно до вимог чинного законодавства.



Платні послуги на підприємстві впроваджені (впроваджуються) наступним 
чином:

1. Комунальним некомерційним підприємством «Вінницький обласний 
клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради» 
розроблено та затверджено положення про надання платних послуг.

2. Розроблені та затверджені розпорядженням від 17 квітня 2020 року №269 
тарифів на платні послуги, що надаються підприємством, зареєстрованих 
у центрально-Західному межрегіональному управлінні Міністерства 
юстиції (м.Хмельницький) 29 квітня 2020 року за №78/78.

3. Затверджені тарифи на оприлюднено на сайтах органу місцевої влади та 
підприємства, в місцях надання послуг, в ЗМІ.

4. Послуги надаються згідно затвердженого Положення.



Додаток № 1

Програма капітальних інвестицій у КНП “ВОКШВЦ ВОР» на 2020-
2022 роки

№
п/п

Ініціатива/захід 2020 2021 2022 Необхідні
ресурси,
тис.грн

Джерело
фінансування

1. Придбання медичної 
апаратури

-відеодерматоскоп-
1 ПІТ.

-апарат «Сургітрон»- 1
ПІТ.

165,0
- ' ' ,

• . ■

' .

1 639,0

600,0

300,0

Місцевий 
бюджет, власні 
надходження

-фракційний вуглекислий 
лазер-1 піт.

-мікроскоп бінокулярний-
1 ПІТ.

-«Ампліпульс-5» - 1 шт.

600,0

12,0

16,0

- апарат для магніто- 
терапії «Дімар»-1 шт.

-дерматоскоп -  3 шт.
■. ■

41.0

40.0

-цистоскоп з відео 
реєстратором-1 шт.

-гінекологічне крісло- 1 
шт.

150.0

15.0 '

-автоматичний дозатор 
для азоту

.

' -шшшш
:

30,0

2. Капітальні ремонти:

-заміна трубопроводів 
гарячої та холодної води у 
всіх будівлях центру

- капітальний ремонт

300,0 .■ ; ' ‘.
1 ї III

Місцевий 
бюджет, власні 
надходження



фасаду закладу

-обладнання 2-х ганків з 
пандусами

1487,8

1512,2

ВСЬОГО коштів на 
2020-2022 роки

1952,8

тис.грн. % " і,
3151,2 тис. 

грн.



Додаток № 2 
до плану розвитку 

КНП« »

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

№
з/п

Назва об’єкта Один
виміру

Кількість
досліджень/обстежень,проведених на 
об’єкті (площа об’єкта інвестиційного 

проекту)

Нараховани 
й знос на 
об’єкт, на 

01.08.2020, 
тис.грн.

Залишкова 
вартісна 

об’єкту, на 
01.08.2020 
тис.грн.

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

2020р.
1 Головний корпус М2 1 (450) 399,2 11,1 11,1
2 Система опалення пм 1(1200) -II- -II- -II-
3 Утеплення фасаду 

головного корпусу
1 (450) -II- -II- -II-

4 Ганок з пандусом 
(2  шт)

1(50) “



ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА 2020-2022 РОКИ.

№
з/п

Ініціатива/захід з 
енергозбереження

2020 2021 2022 Необхі 
дні ре
сурси 
тис.грн

Джерело
фінансуван
ня

1. Заміна внутрішньої 
системи опалення в 
трьохповерховій будівлі 
основного корпусу за 
наявною проектно- 
кошторисною 
документацією

700 ,0 Місцевий
бюджет,
власні
надходжен
ня

2. Заміна склопакетів на 
двохкамерні (100 вікон)

150,0 Місцевий
бюджет,
власні
надходжен
ня

3. Утеплення фасаду 
основного корпусу 
(трьохповерхової будівлі)

2 500,0 Місцевий 
бюджет, 
власні на- 
дходьження

4. Заміна дерев’яної підлоги 
1-го поверху на утеплену 
бетонну з декоративним 
покриттям площа 90 кв.м.

190,0
Місцевий 
бюджет, 
власні на
дходження

всь
ого

700,0 2,500 340,0 3540,0

Забезпечення доступу до публічної інформації 
КНП «ВОКШ ВЦ ВО Р» у 2020-2022 роки

У закладі створено та діє власний сайт (https:// KVD.vn.ua),на шпальтах 
якого висвітлюється вся публічна інформація про діяльність закладу , новини 
про роботу закладу, санітарно-освітні матеріали, об’яви про проведення 
акцій та різноманітних заходів.

Також функціонує сторінка у «Фейсбук»
(https://www.facebook.com/VOKShVD) для інформування населення про 
санітарно-освітні заходи.
З метою забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання 
принципів прозорості при публічному висвітлюванні необхідно регулярно

наповнювати сайт та сторінку у «Фейсбук» актуальною інформацією.

https://www.facebook.com/VOKShVD


Програма управління якістю медичної 
допомоги КНП «ВОКШ ВЦ ВОР» на 2020-2022 роки.

№
п/п Заходи контролю: Кратність

проведення Відповідальна особа

1. Забезпечення кадрових ресурсів 
на робочих місцях

щоденно Медичний директор, 
завідувачі відділів, 
старша медсестра

2. Виконання функціональних 
обов’язків та дотримання правил 
внутрішнього розпорядку

щоденно Медичний директор, 
завідувачі відділів, 
старша медсестра

3. Оцінка якості надання медичної 
допомоги

щоденно Завідувач КДВ

4. Забезпечення санітарно- 
гігієнічного та 
протиепідемічного режимів

щоденно завідувачі відділів, 
старша медсестра

5. Розгляд звернень громадян щоденно завідувачі відділів

6. Оперативні наради у директора щоденно Медичний директор, 
завідувачі ВОІПЗ, 
КДВ, старша 
медсестра.

7. Анкетування пацієнтів про 
задоволеність медичною 
допомогою

щоденно Завідувач КДВ

8. Відслідковування відгуків 
пацієнтів на сайті закладу та 
коментарів на сторінці у 
«Фейсбук»

щоденно Завідувач ВОІПЗ

9. Забезпеченість кадрами в цілому 
по закладу

щомісячно Медичний директор, 
завідувачі відділів, 
інспектор з кадрів

10. Забезпеченість медичним 
оснащенням

щотижнево Медичний директор, 
завідувачі відділів, 
старша медсестра

11. Умови перебування хворих щотижнево завідувачі 
відділів, старша 
медсестра

12. Виконання затверджених 
індикаторів якості надання 
медичної допомоги

Щомісячно 
щокварталь 
но,щорічно

Медичний директор, 
завідувачі 
відділів, старша 
медсестра



Аналіз контролю:
1. Планування роботи підрозділу та 

аналіз виконання запланованих 
заходів

Щомісячно
щокварталь
но,
щорічно,

Медичний директор, 
завідувачі 
відділів, старша 
медсестра

2. Оперативні наради для лікарів Щомісячно 
та за 
потреби

Медичний директор, 
завідувач ВОІПЗ

3. Оперативні наради для 
середнього та молодшого 
медперсоналу

Щомісячно 
та за 
потреби

Медичний директор, 
завідувачі 
відділів,старша 
медсестра

4. Виробничі збори колективу Двічі на рік 
та за 
потреби

Медичний директор

5. Медичні ради Двічі на рік 
таза 
потреби

Медичний директор, 
завідувач ВОБПЗ

6. Аналіз скарг та звернень 
громадян

щокварталь
но

Медичний директор, 
завідувачі відділів

7. Зведений аналіз анкетування 
задоволеності пацієнтів

щокварталь
но

Медичний директор, 
завідувачі відділів

8. Зведений аналіз відгуків 
пацієнтів на сайті та коментарів 
на сторінці у ФБ

щокварталь
но

Медичний директор, 
завідувачі відділів

9. Аналіз дотримання лікарями 
вимог безперервного 
професійного розвитку та 
підвищення кваліфікації 
середнім медперсоналом

щокварталь
но

Медичний директор, 
завідувачі 
відділів,інспектор 3 
кадрів

10. Отримання закладом сертифікату 
якості та акредитація закладу на 
вищу категорію

Перше 
півріччя 
2021 року

Медичний директор, 
завідувачі відділів



Критерії та індикатори якості надання

медичної допомоги КНП «ВОКШ ВЦ ВОР» 

на 2020-2022 роки.

На підставі додатку 6 до Колективного договору «Положення про 
преміювання працівників коммунального некомерційного підприємства 
«Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької 
обласної ради», та з метою оцінки якості наданим медичної допомоги 
медпрацівниками нашого закладу та преміювання за результатами роботи 
10.01.2020 року видано наказ по закладу № 12 « Про затвердження основних 
показників роботи закладу та критеріїв якості роботи працівників на 2020 
рік». Наказ буде переглянуто в січні 2021 та січні 2022 років для корекції та 
перезатвердження.

Показники

якості роботи лікарів консультативно-діагностичного відділу 
КНП «ВОКШВЦ ВОР»

№ Зміст показника якості Коефіцієнт до 
заробітної плати

1. Виконання плану кількісті прийнятих пацієнтів за 
1 зміну

15 % від суми 
надходжень від 

НСЗУ, визначеної 
для преміювання

2. Виконання стандартів діагностики,обстеження та 
лікування, робота з МІС, якість ведення 
документації, оформлення повідомлень про 
побічну дію ліків, вчасна подача затверджених 
статистичних форм, тощо

0,1-0,5

3. Відсутність обгрунтованих скарг на якість 
лікування та дотримання деонтології

0,2

4. Дотримання трудової дисципліни, участь у 
виробничих нарадах, засіданнях медичної ради, 
конференціях

од

5. Впровадження нових методик, проведення 
санітарно-освітньої роботи ( виступи на радіо, 
телебаченні, статті в газетах, інших медіа), виїзди 
в райони ( за кожну позицію окремо)

0,1
за кожну позицію 

до 0,6

6. Виконання особливо важливої роботи, 
термінових завдань, додаткових доручень у 
зв'язку з виробничою необхідністю

0,1-0,5



7. Сумлінне виконання функціональних обов'язків 
та посадової інструкції

од

8. Поліпшення показників роботи підрозділу, 
відсутність порушень у діяльності підрозділу, 
злагоджена робота всього підрозділу, своєчасне 
планування та підведення підсумків роботи 
підрозділу, проведення експертних оцінок 
( для керівника підрозділу)

0,1-0,5

Примітка: Оцінку роботи керівника підрозділу здійснює керівник закладу.

Показники 

якості роботи медичних сестер, медреєстраторів та 

адміністратора консультативно-діагностичного відділу

КНП «ВОКШВЦ ВОР»

№ Зміст показника якості Коефіцієнт до заробітної 
плати

1. Кількість прийнятих пацієнтів за 1 зміну, 
командна робота з лікарем під час прийому

35 % від премії лікаря з 
коштів НСЗУ

2. Своєчасне та якісне виконання лікарських 
призначень, дотримання санітарно- 
протиепідемічного режиму та стандартів 
операційних процедур, правил та техніки 
безпеки

0,1-0,5

3. Відсутність обгрунтованих скарг пацієнтів, 
дотримання деонтології, медичної етики

0,2

4. Дотримання трудової дисципліни, участь у 
виробничих нарадах, конференціях, 
заняттях

од

5. Виконання особливо важливої роботи, 
термінових завдань, додаткових доручень у 
зв'язку з виробничою необхідністю

0,1-0,5

6. Сумлінне виконання функціональних 
обов'язків та посадової інструкції

од

7. Поліпшення показників роботи підрозділу, 
відсутність порушень у діяльності 
підрозділу, злагоджена робота всього 
підрозділу, своєчасне планування та 
підведення підсумків роботи підрозділу, 
проведення експертних оцінок ( для стар
шої медсестри)

ОД-0,5

Оцінку роботи старшої медсестри здійснює керівник закладу.



Показники 

якості роботи лікарів, біологів та лаборантів 

клініко-діагностичної лабораторії КНП «ВОКШВЦ ВОР»

№ Зміст показника якості Коефіцієнт до 
заробітної плати

1. Досягнення нормативної кількості лабораторних 
одиниць

0,1-0,3

2. Дотримання стандартів виконання лабораторних 
досліджень, робота з МІС, якість ведення 
документації, вчасна подача затверджених 
статистичних форм, тощо

0,1-0,5

3. Відсутність обгрунтованих скарг пацієнтів та 
дотримання деонтології

0,2

4. Дотримання трудової дисципліни, участь у 
виробничих нарадах, засіданнях медичної ради, 
конференціях

0,1

5. Впровадження нових методик,дотримання 
протиепідемічного режиму та правил техніки 
безпеки і охорони праці

ОД

6. Виконання особливо важливої роботи, 
термінових завдань, додаткових доручень у 
зв'язку з виробничою необхідністю

0,1-0,5

7. Сумлінне виконання функціональних обов'язків 
та посадової інструкції

0,1

8. Поліпшення показників роботи підрозділу, 
відсутність порушень у діяльності підрозділу, 
злагоджена робота всього підрозділу, своєчасне 
планування та підведення підсумків роботи 
підрозділу, проведення експертних оцінок,виїзди 
в райони ( для керівника підрозділу)

0,1-0,5

Примітка: Оцінку роботи керівника підрозділу здійснює керівник закладу.



Показники

якості роботи працівників відділу організаційного, 

інформаційного та правового забезпечення «ВОКПІВЦ ВОР»

№ Зміст показника якості Коефіцієнт до 
заробітної плати

1. Своєчасний та якісний збір інформації, 
формування та здача статистичних звітів, ведення 
документації згідно номенклатури справ, 
дотримання інструкції з діловодства, здіснення 
методичної та аналітичної роботи, проведення 
статичних ревізій, оформлення аналітичних 
довідок, підготовка матеріалів на оперативні 
нарадию засідання медичних рад, 
медконференцій, організація виїздів в райони 
тощо

0,1-0,5

2. Результативна робота з НСЗУ , контрактування, 
подання звітів, робота з МІС

0,1-0,5

3. Наповнення сайту закладу, сторінки у ФБ од
4. Дотримання трудової дисципліни, участь у 

виробничих нарадах, засіданнях медичної ради, 
конференціях, заняттях

од

5. Виконання особливо важливої роботи, 
термінових завдань, додаткових доручень у 
зв'язку з виробничою необхідністю

0,1-0,5

6. Сумлінне виконання функціональних обов'язків 
та посадової інструкції

од

7. Поліпшення показників роботи підрозділу, 
відсутність порушень у діяльності підрозділу, 
злагоджена робота всього підрозділу, своєчасне 
планування та підведення підсумків роботи 
підрозділу, проведення експертних оцінок 
( для керівника підрозділу)

ОД-0,5

Примітка: Оцінку роботи керівника підрозділу здійснює керівник закладу.



Показники 

якості роботи молодших медичних сестер 

КНП «ВОКШВЦ ВОР»

№ Зміст показника якості Коефіцієнт до 
заробітної плати

1. Своєчасне та якісне прибирання, дотримання 
санітарно-протиепідемічного режиму та 
стандартів операційних процедур, правил техніки 
безпеки та охорони праці

0,1-0,3

2. Дотримання деонтології, медичної етики од
3. Дотримання трудової дисципліни, участь у 

заняттях
од

4. Виконання особливо важливої роботи, 
термінових завдань, додаткових доручень у 
зв'язку з виробничою необхідністю

0,1-0,3

5. Сумлінне виконання функціональних обов'язків 
та посадової інструкції

од

Примітка: Оцінку роботи здійснює старша медична сестра

ПРОГРАМ А 
З ІНФ ЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ  КНП «ВОКШ ВЦ ВОР» 

НА 2020-2022 РОКИ

№
з/п

Заходи Строк
виконання

Відповідальні Примітка

1. Структура управління інфекційним контролем
1. Проводити планові 

та позапланові 
засідання КПС

Щокварталу 
та за потреби

Голова Комісії з 
інфекційного 
контролю (КПС)

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

Січень
щороку

Члени КПС



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

Упродовж
року

Г олова КІК, 
Члени КІК

4. Дотримуватися 
Положення про 
КІК, регламенту 
роботи комісії, 
плану заходів з 
виконання 
санітарно- 
епідемічного 
благополуччя

Упродовж
року

Члени КІК

2. Профілактичні та протиепідемічні заходи у системі інфекційного
контролю

1. Контролювати 
виконання 
інструкції щодо 
забору та 
тр анспортув ання 
біологічної рідини

Постійно Старша медсестра

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

Упродовж
року

Старша медсестра

3. Забезпечити 
імунізацію 
медичного 
персоналу проти 
вірусного гепатиту 
В, грипу, кору та 
обов’язкову 
імунізацію проти 
дифтерії та правця

Згідно 3 
графіками, 
календарем 
щеплень та 
епідситуацією

Адміністрація закладу



4. Забезпечити 
використання 
разового медичного 
інструментарію та 
разових наборів для 
забору зразків крові 
на дослідження

Постійно Завідувачі КДВ, КДЛ, 
старша медсестра

5. Контролювати 
проведення 
дезінфекції у 
вогнищах
інфекційних хвороб
(заключної,
поточної)

За наявності
вогнищ
інфекцій

Члени КІК

6. Забезпечити 
закупівлю засобів 
контролю за 
передстерилізацій- 
ним очищенням та 
стерилізацією

Упродовж
року

Старша медсестра

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

Упродовж
року

Голова КІК, старша 
медсестра

8. Здійснювати 
лабораторне 
тестування на 
СОУШ-19 методом 
імуноферментного 
аналізу (ІФА) 
медпрацівників 
закладу.

Щомісячно Голова КІК



3. Навчання персоналу
1. Розробити та 

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

І квартал 
2020р

Голова та члени КІК

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

Відповідно до 
плану двічі на 
рік

Завідувачі 
структурних 
підрозділів, старша 
медична сестра

3. Організувати
навчання у
структурних
підрозділах
підприємства щодо
правильної
інтерпретації
результатів
мікробіологічних
досліджень

Раз на рік Голова КІК

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

Щорічно
березень

Голова КЖ



4. Інфекційна безпека персоналу
1. Забезпечити роботу 

медичного персо
налу із застосуван
ням засобів 
індивідуального 
захисту

постійно Завідувачі КДВ, КДЛ, 
старша медсестра

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

Постійно Завідувачі КДВ, КДЛ, 
старша медсестра

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

Постійно Завідувачі 
структурних 
підрозділів, старша 
медична сестра

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

Постійно Члени КПС, інженер з 
ОП,
завідувачструктурного 
підрозділу, старша 
медична сестра

5. Застрахувати 
молодших 
спеціалістів з 
медичною освітою, 
які проводять забір 
крові, в/м-ін’єкції, 
в/в-ін’єкції від 
СНІДу та 
коронавірусу.

1 раз на рік Голова КПС

5. Контроль
1. Контролювати 

якість дезінфекції 
та стерилізації 
медичних виробів

Постійно Старша медсестра



2. Контролювати
якість
постконтактної 
профілактики ВІЛ- 
інфекції згідно 3 
вимогами наказів 
МОЗ

У разі аварії Голова КІК, завідувачі
структурними
підрозділами

3. Контролювати вияв, 
облік та реєстрацію 
внутрішньо 
лікарняної інфекції

Постійно Завідувач КДВ, 
старша медсестра

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

Постійно Голова КІК, завідувачі 
структурними 
підрозділами, старша 
медсестра

ПРОГРАМА СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ПАЦІЄНТІВ ( ЛЮ ДИНООРІЄНТОВАНОСТІ) кнп 
«ВОКШ ВЦ ВО Р» НА 2020-2022 РОКИ

«©! ^
 со

Ініціатива/захід Термін
виконан

ня

Виконавець Фінансові
затрати

Джерело
фінансув

ання
1. Обладнати інформаційні 

куточки для пацієнтів, 
наповнити їх необхідною 
інформацією щодо:
-роботи закладу та 
установчих документів 
-переліку послуг згідно 
пакету «Амбулаторна 
вторинна (спеціалізована) та 
третинна (високо- 
спеціалізована) допомога»
■ відомостей про лікарів
-прав та обов’язків пацієнтів

4- й
квартал 
2020 р

Адміністра
-ція,
Відділ 
організацій 
ного, ін- 
формаційн 
ого та пра
вового 
забезпечен 
ня (ВОШЗ)

20 тис. 
грн

Власні
надходже
ння



-переліку платних послуг 
-механізму подачі скарги в 
НСЗУ на невідповідність 
вимогам «Програми 
медичних гарантів»

2. Запровадити анкетування 
серед пацієнтів про рівень 
задоволеності наданими 
медичними послугами , 
регулярним аналізом 
недоліків та вжиттям заходів 
щодо їх усунення

3-й
квартал 
2020 р 
щокварт 
ально

Завідувач 
Консульта
тивно.- 
діагностич 
ного 
відділу 
(КДВ)

Не
потребує

3. Вивчати відгуки людей на 
сайті закладу та на сторінці 
у «Фейсбук» з наступним 
реагуванням на зауваження 
та недоліки

щокварт
ально

Адміністра
-тор

Не
потребує

4. Облікувати, позитивно 
вирішувати та аналізувати 
скарги пацієнтів на медичне 
обслуговування, розробити 
порядок швидкого 
реагування на скарги для 
виявлення закономірностей 
та запобігання повторення 
проблем

щоденно Завідувач
КДВ

Не
потребує

5. Запровадити надання 
пацієнту на його прохання 
опису альтернативних 
методів діагностики та 
лікування, можливі ризики 
та переваги

3
третього
кварталу
2020
року

Завідувач
КДВ

Не
потребує

6. Запровадити порядок 
інформування пацієнтів про 
непередбачуваність 
результатів лікування та 
можливі ускладнення

3
четвер

того 
кварталу 
2020 р

Завідувач
КДВ

Не
потребує



7. Обладнати внутрішню 
вбиральню для людей з 
особливими потребами

2021 рік Адміністра 
ція, 

господарсь 
ка частина

15 000 
тис.грн.

Кошти
місцево
го
бюджету,
власні
надходже
ння

8. Забезпечити ефективне 
функціонування сайту 
закладу та регулярне 
висвітлення актуальної 
інформації

2020-
2022
роки

ВОШЗ 6000 грн 
щорічно

Власні
надходже
ння

ВІЗІЯ Стати лідером, кращим центром з діагностики і лікування 
шкірних захворювань, з подальшим виходом за територію України. 
Удосконалення дерматовенерологічної, дерматокосметологічної служби, 
шляхом їх модернізації, формування ефективної системи надання якісної 
медичної допомоги з одночасним підвищенням доступності і високої 
економічної рентабельності.

НАШ ДЕВІЗ : Ми даруємо людям здоров’я, красу і впевненість,

ми робимо їх життя кращим.



Додаток 1.2 
до Порядку 2

ПОГОДЖЕНО :

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвищ е)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

(посада уповноваженої особи)

М. П. (п ід іте , ініціали, прізвище)

Р ік 2020 Коди

Н азва  підприємства
Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр 
Вінницько? обласної Ради» за ЄДРПОУ .05484155

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ 150

Територія Вінницька за КОАТУУ 0510100000

О рган  державного управління Вінницька обласна рада за СПОДУ 1004

Галузь Лікарняні заклади за ЗКГНГ 91511

В и д  економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10

О диниця виміру тис. грн.

Ф орм а власності Комунальна

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

Місцезнаходження вул. Магістратська, 21, м. Вінниця Стандарти звітності МСФЗ

Телефон 67-12-85

П різвищ е та ініціали керівника Семенюк С.О.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

236,60 236,60

:
1102,604477,60

220.302582,50 :'\г кь&ЗІЩ&З ____

Найменування показника Код рядка
Факт минулого 

року 2018

Фінансовий план 
поточного року 

(затверджений зі 
змінами) 2019

Прогноз на 
поточний рік

Плановий рік 
(усього)

У тому числі за кварталами планового року

І. Ф орм ування фінансових результатів

Доходи

Інш і доходи, у  т.ч.:

Д о х ід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч. 916,60

дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові
________ гарантії медичного обслуговування населення"_________

дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю

Д ох ід  з місцевого бюджету за програмою підтримки____________
Д ох ід  з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:
К П К В К  0712020 "Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню ”
К П К В К  0718320 " Збереження природно-заповідного фонду"____________

К П К В К  0717363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

КП К В К  0712144 "Забезпечення централізованих заходів з лікування 
хворих на цукровий та нецукровин діабет"________________________

1040



дохід від додаткової (господарської) діяльності 1041 ї

дохід від операційної оренди активів 1042 85,20 16,00 16,20 25,00 28,00

дохід від одержаних відсотків 1044 15,00 6,20 2,80 3,00 3,00

дохід від виявлення нестачі 1046 '
дохід від благодійних внесків, ф антів  та дарунків 1047 109,70 28,90 30,80 25,00 25,00

дохід з державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо) 1048 0,00

дохід від підприємств, організацій, фізичних осбі та від інших 
бюджетни установ для виконання цільових заходів, у тому числі 
заходів з відчудження для суспільних потреб земельних ділянок та 
розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

1049
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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 11 III ІУ
І 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Видатки
Поточні видатки

Заробітна плата 1050 3369,90 1683,00 899,70 591,9 195,3
Нарахування на оплату праці 1060 742,40 354,60 218,00 130,2 39,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1070 126,10 98,80 27,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1080 V п •>£§£ 1189,20 164,20 190,10 400,0 434,9
в т.ч. централізовані закупівлі, тощо 1081 0 0,00 0,0 0,0
Продукти харчування 1090 0,00 0 0,0 0,0
Оплата послуг (крім комунальних) 1100 ■ 651,60 176,30 116,3 61,8 297,2
Видатки на відрядження 1110 0,00 0 0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 1120 1040,70 187,70 100,4 180,4 572,2

Оплата теплопостачання 1121 723,70 117,80 66,4 57,1 482,4
Оплата водопостачання та водовідведення 1122 53,50 6,20 3,5 20,9 22,9
Оплата електроенергії 1123 241,20 62,80 29,8 86,9 61,7
Оплата природного газу 1124 22,30 0,90 0,7 15,5 5,2
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1125
Оплата енсргоссрвісу 1126

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

. а :  ' 1,4 0,8 0,6 0,0 0,0

Соціальне забезпечення 1140
Виплата пенсій і допомоги 1141
Інші виплати населеншо 1142
Інші поточні видатки 1150 16,2 3,6 7 0,0 5,6

Капітальні видатки
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1160 87,60 42,00 45,6
Капітальне будівництво 1170
Капітальний ремонт інших обєктів 1180 237,8 208,9 28,9 0,0 0,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 1190
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 1200 - '
Усього доходів 1210 - 7931,30 2954,50 2022,10 1409,9 1544,8
Усього видатків 1220 - \ 7462,90 2919,90 1588,30 1409,9 1544,8
Ф інансовий результат 1230 . , '  ' 0 468,40 34,60 433,80 0,00 0,00

II. Розрахунки з бюджетом
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові 
платежі) 2010 <

г̂ ;с; -їі-у -
0,00

.. . ч С •
їі : іУ- і

.
■

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2020 , і, , 682,8 393,5 245 60 77,80

Інші податки, збори та платежі на користь держави 2030
Податкова заборгованість 2040

III. Рух грошових коштів
Залишок коштів на початок періоду ЗОЮ - , • і 437,9 437,9 358,4 569,8 210,5
в тому числі резерв 3011 і

Залишок коштів на кінець періоду 3020 ,с 202,1 358,4 569,8 210,5 202,1
в тому числі резерв 3021

IV. Інвестиційна діяльність
Доходи В ІД  Інвестиційної Д ІЯ Л Ь Н О С Т І, у Т .Ч .:  І 4010



доходи з місцевої о бюджету цільового фінансування по 4011
Капітальні інвестиції, у т.ч.: 4020

капітальне будівництво 4021
придбання (виготовлення) основних засобів 4022
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 
активів 4023 -
придбання (створення) нематеріальних активів 4024 '  ' ' '
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних засобів

4025
;  *

IV
•«; І ' '

капітальний ремонт 4026 .

Вартість основних засобів 4030 ' ■ ; ■ ■■ ■:

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 1У
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V, Фінансова діяльність \  „ - і  <Ц
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 5010 < 11 -V - ' • V

кредити 5011 ш ш .  Щ \ *  \ .. ч ^ - 0 0 Л« 0 0
позики 5012 1 ч 0 0 0 0 0
депозити 5013 ш ш ш ш т " і:* . ~ V ' 0 0 0 0 0

Інші надходження 5020 0 0 0 0 0
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 5030 і  ь 0 0 0 0 0

кредити 5031 0 0 0 0 0
позики 5032 " 0 0 0 0 0
депозити 5033 - ,< V 0 0 0 0 0

Інші витрати 5040 - - . 0 0 0 о 0

VI. Коефіцієнтний аналіз
Валова рентабельність 6010 ВДЕЛ/0! ВДЕЛ/0! ; ВДЕЛ/0! ; 1 1,0 0,8 1,0 1,0

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації 6020 ■ 0 0,1 0,0 0,0 0,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

6030
■

еднл/о! 0,1 од 0,1 0,0 0,0

Коефіцієнт зносу основних засобів 6040 . . : . 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

VII. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи 7010 '  і! ^ 11038,3 11081,7 11081,7 11087,1

Оборотні активи 7020 - Л  * ' ’ 352 298,1 298,1 298,1

Усього активи 7030 К  -
, ; . 11390,3 11379,8 11379,8 11379,8

Дебіторська заборгованість 7040 * . Л  і 17,7 295,4 324,9 357 ,4

Кредиторська заборгованість 7050
т т т

0 0 0 0

V III. 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

-
1 1  /

* ^ і <
56

»
я

-
55



Керівник 8011 1 1 1 1 1

Адміністративно-управлінський персонал 8012 5 5 5 5 5

Лікарі 8013 16 їй16 16 16 16

Середній медичний персонал 8014 11 1 і 11 10 10 10

Молодший медичний персонал 8015 7 7 7 7 7

Спеціалісти 8016 5 5 5 5 5

Педагопі 8017 . .

Інший персонал 8018 11 12 11 11 | 1

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 ІУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Фонд оплати праці, у т.ч.: 8020 > . ; ' 3369,9 1683 899,7 591,9 195,3

Керівник 8021 . ЗП.5
г -

, . .. • • . . .
104

. ... ... 
„і.-. 65.2

Адміністративно-управлінський персонал 8022 4 - . 104,2 91 ЗО

Лікарі 8023 Г  . 1010,7 ; 259 155,8 §  40

Середній медичний персонал 8024 -
: " ' 611,3

... 187,9 90,1 зо

Молодший медичний персонал 8025 - ■ . 3 0 ,3 , , , 103,4 * ІУ

Спеціалісти 8026 ’ ;  
■ 27,3 : 10

Педагоги 8027
'* ................." * - .'"•-І'.:.::;.. і-:-:,-;.' ! • 1 ї  ’

.
'■ •

Інший персонал 8028
>

. ....  _ 486 5 262.6 113,9 10

Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами 8029

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: 8030 <50,181 #ДЕЛ/0! 1 е д  ЕЛ/

Керівник 8031 347,50| 37,67] 21.77 21,73

Адміністративно-управлінський персонал 8032 13,40 2,00

Лікарі 8033 11,58 .1,25 0,83

Середній медичний персонал 8034
■ .

55 57 9,19 3,00

Молодший медичний персонал 8035 •гпр п/лі 1,90'
Спеціалісти 8036 1 ВДЕЛ/О! 1 36,86 6,49

Педагоги 8037

Інший персонал 8038 #ДЕЛ/0! |

Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами 8039

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

Керівник 8041

Адміністративно-управлінський персонал 8042

Лікарі 8043

Середній медичний персонал 8044

Молодший медичний персонал 8045

Спеціалісти 8046

Педагоги 8047

Інший персонал 8048

Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами 8049

В.о.дипсктора________________________________________________________________ ___________________  С.О.Семенюк
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
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Штати і кадри закладу
Найменува

ння посад
Кількість посад в цілому в 

закладі
У тому числі в 

амбулаторному відділі
Кількість
фізичних

осіб
штатних зайнятих штатних зайнятих
на

06.2019
на

06.2020
на

06.2019
на

06.2020
на

06.2019
на

06.2020
на

06.2019
на

06.202
0

на
06.2019

на
06.202

Лікарі, усього 16 15 15 15 5,75 8,75 5,25 8,75 16 17
В т.ч.
ф ізіотерапевт

0,75 0,75 0,75 0,75 1 1

Дерматовене 
рологи, 
в т.ч . дитячий

9,25

0,5

8,25

0,5

8,75

0,5

7,75

0,5

5,75

0,5

8,25

0,5

5.25

0,5

7,75

0,5

13

1

11

1

Сер. мед. 
персонал

28,25 12 25,5 10,5 6,75 8 6,5 6.75 25 11

М ол. мед. 
персонал

20 7 20 7 1 4 1 4 18 7

Інші 30,75 17,5 29,5 16,5 2 1 2 1 29 16
Усього 98,0 53,5 93,0 50,0 15,5 22,75 14,75 21,5 91 52

■ - ■ ' і - ■■ ш



втя?
Фінансування

ш

ІТКИ -  ВСЬОГО, В Т.Ч.

»та праці
- ■ Ії:̂ ‘-’і?"ЙЙ! 
<--:.їХ  л:* V; V - ' :'Гл \*'Г. > ;

хування на заробітну плату

11274.7

10926.8

5680.3

1245.3 

515,0

тки на відрядження

■та комунальних послуг та 
»гоносіїв,
.о палення
ка менти

іта послуг, крім комунальних

видатки

альні видатки

165,9

768,2

562,4

1099,6

16,9

866,3

■ ■ ■ ■
13847 4843,3

13847 4686,1

6295,2 2655,3

1334,6 588,1

377.5 200,2

172.6 43,2 

4,9

736.3 468,1
376,7

580.3 258,4 

918 148,9 

3,4 2,3 

3424 321,6

5023.2 

5017,8

2984.3

650.3 

224,5

79.3

3.2

388.7
285.7

321.3

237.0

14.2

115.0

4680,6 -7 %

4508,1 -10,2

2582,7 -13,5

572,6 -12 %

126,0 -44 %

0 -100 с

0 -100 с

288,1 -25,8

354,4 +10,3

292,6 +23,4

12,0 -15,5

279,7 +143,



Платні послуги
>о затвердження тарифів на платні послуги, що надаються комунальним лікувально- 
ілактичним закладом -  Вінницьким обласним шкірно-венерологічним диспансером », що 
рджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.10.2010 №171
ю внесення змін до Тариф ів на платні послуги, що надаються комунальним лікува льно- 
ілактичним закладом -  Вінницьким обласним шкірно-венерологічним диспансером », що 
рджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.02.2017 №126

6  М ІС .ІІІШ

ро внесення змін до Тариф ів на платні послуги, що надаються комунальним лікува льно- 
ілактичним закладом -  Вінницьким обласним шкірно-венерологічним диспансером », що 
»рджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.04.2018 №301
>о внесення змін до Тариф ів на платні послуги, що надаються комунальним лікува льно - 
ілактичним закладом -  КНП «(Вінницьким обласним шкірно-венерологічним центром 
іцької обласної Ради», що затверджений розпорядженням голови облдерж адм іністрації
7.04.2020 №269

Аналіз надходжень за платні послуги, тис. грн

2019р.

568,7 788,4 167,5

6 міс. 6 міс.
2019 р. 2020р. ка, %
371,1 707,9 +190,7 Ій



8\УОТГ-аналіз
Спільні сторони  

-зручне розташування закладу, гарні умови праці;
- вмотивований, кваліфікований, досвідчений 
медперсонал;
- сучасне медичне обладнання та устаткування;
- затверджені тарифи на платні послуги;
- наявність комунікації з пацієнтами (термінал для 
оплати платних послуг населенням, власний сайт, 
сучасна рецепція);
- Наявність проектно-кошторисної документації на 
проведення енергозберігаючих заходів.

М оЖЛЄЮ&ЄП

- розробка та надання на розгляд власника проектів 
медичних програм за напрямком діяльності;
- придбання нового медобладнання для діагностики, 
лабораторного обстеження, фізіотерапевтичного 
лікування та реабілітації хворих;
- введення до штату суміжних спеціалістів;
- розвиток персоналу;
• впровадження програми енергозбереження; 
співпраця зі страховими компаніями.

Слабкі сторони

-приміщення побудоване в 1910 році, потребує 
постійного ремонту;
-  потреба у медичній субвенції з місцевого бюджету;
- відсутність вищої акредитаційної категоріїта атестату 
150 з якості роботи;
-не налагоджена співпраця зі страховими компаніями
- відсутність суміжних спеціалістів

- невмотивовано низька вартість послуги за програмою 
медичних гарантій;
- конкуренція з приватними дерматокосметологічними 
клініками;
- відсутність соціальнонаправлених медичних програм 
за напрямком: дерматовенерологія за кошти місцевого 
бюджету;
- неможливість швидкого коригування тарифів на 
платні послуги на коефіцієнт інфляції;
- недостатня поінформованість населення про 
принципи медичної реформи.



Стратегічні напрямки фінансування
7 •

Укладення договорів з НСЗУ

Субвенція з місцевого бюджету та договір з 
НСЗУ про перехідне фінансування на 2020 рік

Кошти від благодійної допомоги закладу

Співпраця зі страховими компаніями 

Фінансування цільових медичних програм за

Дохід від оренди

Збільшення кількості відвідувань до лікарів- 
спеціалістів та платних послуг за рахунок 

розвитку лабораторної діагностики, 
фізіотерапевтичного лікування, введення посад 

суміжних спеціалістів, впровадження 
телемедичних послуг 

Економія від енергозберігаючих заходів

7 0 1 ,9 -2 0 20  рік 
6000,0 -  2021 -2022рр.

Джерело фінансуван

кошти НСЗУ

8264,9 -  місцевий бюджет Місцевий бюджет, кош
2800,0 -  договір з НСЗУ НСЗУ

50.0 - щорічно

100,0 -  2021-2022 р.

4100,0 -  2021-2022 роки 
щорічно

100.0 щорічно

за окремими 
розрахунками

кошти благодійників

кошти страхових компа 

місцевий бюджет

власні надходження 

власні надходження

100,0 щорічно -  2021-2022



Перелік програм для виконання стратегічних 
завдань на 2020-2022 рр.

рограма організаційно-управлінських змін -  розвитку 
:оналу.
ограма фінансово-економічної діяльності.
юграма з енергозбереження -  1042,5 тис. грн.
юграма капітальних інвестицій -  5104,0 тис. грн.
юграма управління якістю медичної допомоги.
юграма з інфекційного контролю -  701,0 тис. грн.
юграма сервісного обслуговування пацієнтів 
іинооріснтованості) - 68 тис.грн).
юграма забезпечення доступу до публічної інформації -  18



ш

-  Стати лідервіі«р кращим конкурентеспроможним 
центром дерматовенерології @ Україні;

-  ф©раиування ефективної системи надання якісної 
^рмат@венер©л©гічм®ї та косметологічної допомоги 
ночасним забезпеченням доступності для всіх верс 

населення і власної економічної рентабельності;



Співпраця з НСЗУ
»влаштовано 12 електронних робочих місць для  
ікарів.
проваджено МІС «Доктор Елекс».
»тримано ліцензію на медичну практику -  наказ МО: 
ід 16.12.2019 р. №2485.
корочено стаціонарне відділення з 01.01.2020р.
кладено договір з НСЗУ на 2020 рік від 01.04.2020 N 
331-Е420-Р000 про медичне обслуговування населе 
а програмою медичних гарантій «  
горинна (спеціалізована) та третинна

мейичнаІШпомога»
лі*

- ■ ■



Структура закладу

1. АДМІНІСТРА ТИВНИЙ ВІДДІЛ 
ДИРЕКТОР, МЕДИЧНИЙ ДИРЕКТОР

ОНСУЛЬТА ТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ
ВІДДІЛ

РЕЄСТРАТУРА

КАБІНЕТИ ЛІКАРСЬКОГО ПРИЙОМУ

АБІНЕТ АНОНІМНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

ПУЛЯЦІЙНИЙ (ПРОЦЕДУРНИЙ) КАБІНЕТ

КАБІНЕТ ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ

НА 6 ЛІЖОК

3. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КАБІН>
4. КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРА Т0РІЯ
5. ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО, 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ПРАВОВОЇ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6. ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСУВАВ 
Б У Х ГА Л ТЕ Р І ОБЛІКУ ТА

ЗВІТНОСТІ
7 ГОСПОДАРСЬКО-ОБСЛУГОВУЮ <

ПЕРСОНАЛ


