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План розвитку Комунального некомерційного підприємства "Хмільницька 
обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради"

на 2020-2022 роки.

Описова частина
КНП "Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної 

Ради" є закладом охорони здоров'я, який діє у відповідності до законодавства 
України про охорону здоров'я та Статуту закладу.

КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР", як самостійний господарський об’єкт, є 
лікувально-профілактичним закладом, що підпорядковується Вінницькій обласній 
Раді та Департаменту охорону здоров'я Вінницької ОДА. У своїй діяльності лікарня 
керується Конституцією України, Господарським і Цивільним кодексами, законами 
України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Верховної 
Ради України, Указами Президента України, нормативними документами МОЗ 
України, нормативними актами Департаменту охорону здоров'я Вінницької ОДА.

Стратегія розвитку КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР" на 2020-2022 роки 
зазначає, що пріоритетними напрямками в наданні послуг громадянам України 
будуть:

- медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно- 
рухового апарату (стаціонарна та амбулаторна допомога);

- медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням нервової 
системи (стаціонарна та амбулаторна допомога).

Принципами реабілітації в КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР" визначено 
пацієнтоцентрична цілеспрямованість, своєчасність, послідовність та функціональна 
спрямованість надання реабілітаційної допомоги, яка починається з вивчення 
проблеми зі здоров'ям до максимально можливого рівня відновлення 
функціонування.

План стратегічного розвитку розроблено із залученням всіх співробітників 
лікарні. Також було проведено опитування більш ніж 100 пацієнтів, які перебувають 
в КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР". Всі ідеї, думки було проаналізовано і враховано 
під час обговорень з метою розробки плану стратегічного розвитку.

Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності за основними показниками роботи в 
2 0 1 8 - 2 0 2 0  p.p.

Виконання планових завдань за 2018- 2020 рік
Таб.1

№
пп. Показники 201 8 р. 20]19 р. 6 міс. 2020 р.

план фактично план фактично фактично
1. Виконання ліжко-днів 

(всього)
63360 74458 63625 75198 19866

% виконання 117,5 118,2
Загальний фонд 60610 62211 60665 61698 17000
% виконання 102,6 101,7
Спеціальний фонд 2750 12247 2960 13500 2866

2. Проліковано хворих 
(всього)

2760 3579 2765 3581 1100

% виконання 129,6 129,5
Загальний фонд 2550 2671 2535 2634 890
% виконання 104,7 103,9



Спеціальний фонд 210 908 230 947 210
оJ. Середній строк 

перебування хворого на 
лікарняному ліжку 
(всього)

22,9 20,8 23,0 20,9 22,2

Загальний фонд 23,7 23,3 23,9 23,4 19,1
Спеціальний фонд 13,1 13,4 12,8 18,8 13,6

4. Робота ліжка (всього), в 
т.ч.:

317 324 318 376 99

Загальний фонд 319 327 319 325 89

Склад пролікованих пацієнтів за профілем захворювань (Ф.№ 20)

Профіль
2018 р. 2019 р. 6 міс. 2020 р.

фактично
(чол.) % фактично

(чол.) % фактично
(чол.) %

Ортопедо -  
травматологічний 1899 53,1 1972 55,0 630 57,3

Неврологічний 1639 45,8 1570 43,8 465 42,3
Терапевтичний 35 1,0 33 1,0 4 0,3
Інші 6 0,1 6 0,2 1 од
Всього 3579 100,0 3581 100,0 1100 100

Найменування класів та 
окремих хвороб

2018 р. 2019р. 6 міс. 2 0 2 0  р.
виписано

ЧОЛ.
проведено

л/днів
виписано

чол.
проведено

л/днів
виписано

чол.
проведено

л/днів

Всього: 3579 74458 3581 75198 1 1 0 0 19866
Хвороби ендокринної 
системи

4 96 2 2 0

3 них ЦД 4 96 1 18
Хвороби нервової системи 1639 33566 1570 33068 465 8466
Хвороби системи 
кровообігу

34 712 33 682 2 42

3 них:
Хронічна ревматична 
хвороба серця
Гіпертонічна хвороба
Ішемічна хвороба
Хвороби органів дихання - -
Хвороби шкіри 6 132 - - 1 24
Хвороби кістково -  
м’язової системи та 
сполучної тканини

1884 39710 1962 41080 624 11189

3 них:
Ревматоїдний артрит та 
інші запальні артропатії

76 1695 45 1844 7 150

Дорсопатії, спондилопатії 1404 30880 1351 29375 461 8107
Хвороби сечостатевої 
системи
Травми та їх наслідки 15 314 10 224 6 125
Інші 1 24 2 48 - -

Р



Діагностична робота
Таб. № 3.

№пп. Дослідження
2018 р. 2019 р. 6 міс. 2020 р.

загальна
кількість
дослідж.

кількість
обстежень 
на 1 чол.

загальна
кількість
дослідж.

кількість 
обстежень 
на 1 чол.

загальна
кількість
дослідж.

кількість
обстежень 
на 1 чол.

Всього досліджень: 66662 16,7 69217 17,6 16599 13.7
1. Лабораторні

дослідження:
3 них:

56687 14,2 59194 15,1 14268 11,8

а). Загальноклінічних 37896 9,5 38594 9,8 9845 8,1
б). Біохімічних 13922 3,5 15786 4,0 3387 2,8
в). Імунологічних 2177 0,5 2071 0,5 350 0,3
2. Функціональні

дослідження: 6363 1,2 6535 1,2 1841 1,5

а). В т.ч. ЕКГ 3383 1,0 3548 1,0 1077 0,8
3. УЗ-дослідження 909 0,2 1032 0,3 230 0,2
4. Рентгенологічні

дослідження 1926 0,5 1756 0,4 0 0

5. Нетрадиційні
методи: 777 0,2 700 0,2 203 0,2

а). Обстеження по Фолю 305 ОД 222 од 62 0,05
б). Обстеження по 

Накатані 472 0,1 478 од 141 од

Лікувальна робота
Таб. №4

№ 2018 р. 2019 р. 6 міс. 2020 р.
пп Назва процедури загальна 

к-сть проц.
к-сть процед. 

на 1 хв.
загальна 

к-сть проц.
к-сть процед. 

на 1 хв.
загальна 

к-сть проц.
к-сть процед. 

на 1 хв.
Всього процедур 321091 80,4 313763 79,9 85657 70,8

1. Гідропроцедури
(всього): 51741 13,0 51530 13,1 14715 12,1

а). Ванна радонова 31620 9,1 30712 9,3 9077 7,5
гідрокінезотерапія: 1648 7,4 1087 4,7

б). Ванна радонова 2 9972 9,2 29625 9,6 8855 7,3
в). Ванни в прісній 

воді 1961 6,7 2755 6,6 859 6,8

г). Гінекологічні
зрошування: 5236 9,7 4928 9,8 1835 10,4

д)- Підводний душ -  
масаж: 10618 3,6 10843 3,5 2441 2,0

ж) Підводна тракція 
хребта: 2306 8,2 2292 7,7 503 7,3

2. Психотерапія 18915 10,2 16419 11,2 0 0
3. Масаж класичний

4 3900 9,8 44442 9,8 11949 9,8

4. Л Ф К
56754 14,3 54549 10,7 16448 13,6

5. Процедур
апаратної
фізіотерапії:

102779 25,7 99424 25,3 28715 23,7

6. Нетрадиційні 
методи (всього): 41194 8,5 41823 8,7 12765 10,5

/
а). Рефлексотерапія 7449 10,6 7151 10,1 2026 9,6



б). Мануальна терапія 808 2,0 594 2,0 210 2,0
в). Грязелікування 15206 7,5 14751 7,8 4690 7,9
г). Фітотерапія 17731 10,1 19327 10,0 1365 10,8
7. Інші процедури 5808 3,9 5576 3,9 1365 4,0

Консультативна допомога
Таб.№5

Лікарі-консультанти
2018 р . 2019 р . 6 міс. 2020 р.

прийнято
фактично

%
охоплення

прийнято
фактично

%
охоплення

прийнято
фактично

%
охоплення

Гінеколог 2658 100,0 2621 100,0 826 100,0
Невролог ВННМЛ 1296 36,2 1281 35,8 476 43,9
Терапевт 524 14,6 297 8,3 56 5,2
Рефлексотерапевт 1555 43,4 1735 48,5 587 54,1
Психотерапевт 2031 56,7 1544 43,1 0 0
Лікар УЗД 1274 35,6 1284 35,9 323 30,0
Мануальний терапевт 808 22,6 594 16,6 210 19,4
Лікар ЛФК 2769 77,4 2572 71,8 310 28,6
Завідувачі відділень 3579 100,0 3581 100,0 1085 100,0
Всього консультацій: 16494 4,6 15509 4,3 3747 3,5

Ефективність лікування склала:
Таб. 6.

Ефективність
лікування

2018 р . 2019 р. 6 міс. 2020 р.
Всього, чол. % Всього, чол. % Всього, чол. %

- значне 
поліпшення 245 6,8 250 7,0 -

- поліпшення 3232 90,4 3233 90,3 1085 98,6
- без змін 102 2,8 98 2,7 15 1,4
Разом: 3579 100,0 3581 100,0 1100 100,0

\

Приведені вище дані по виконанню планових завдань свідчать про інтенсивне 
використання ліжкового фонду протягом 2018-2019 років, за 1 і 2-й квартал 2020 р. 
маємо значне зменшення ліжкового фонду через карантинні заходи пов’язані із 
СОУГО-19 введені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 р. № 211 "Про запобігання поширення на території України 
короновірусу"

Аналіз поточної діяльності КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР" дозволяє оцінити 
сильні та слабкі сторони діяльності, його можливості та перспективи подальшого 
розвитку, визначити ключові фактори згідно 8\¥ОТ-аналізу.

8'У/ОТ-аналіз дозволяє провести детальне вивчення зовнішнього й 
внутрішнього середовища конкретного закладу, що допомагає ефективніше 
приймати стратегічні рішення. Метою використання 8\Ю Т-аналізу є розділення 
чинників і явищ що впливають на розвиток лікарні на чотири категорії: сильні 
сторони, слабкі сторони, можливості та загрози.

Сильні сторони показують конкурентну перевагу лікарні у порівнянні з 
іншими медичними закладами, слабкі сторони -  це сукупність внутрішніх факторів, 
що загальмовують її розвиток. До можливостей відносяться тенденції або події в 
зовнішньому середовищі, реагуючи на які лікарня може значно швидше 
просунутись до поставлених цілей. Під загрозами розуміється сукупність факторів, 
що можуть мати негативний вплив на лікарню, якщо не буде відповідної реакції.



Сильні сторони підприємства Слабкі сторони підприємства
- орієнтованість на покращення 
інфраструктури (реконструкція 
лікувально-діагностичного відділення з 
добудовою, реконструкція спального 
корпусу) та менеджменту медичного 
закладу;
- чітке бачення місії і цінності лікарні та 
її місця в системі надання реабілітаційної 
допомоги;

- підвищення якості медичного 
обслуговування;
- оновлення матеріально-технічної 
бази закладу (закупівля реабілітаційного 
обладнання);
- впровадження програм безперервного 
розвитку для медичного персоналу;
- наявність мотивованого персоналу;
- впровадження комп’ютеризації 
закладу;
- прихильність та сприяння 
керівництва ЦПМСД щодо 
впровадження реформ та направлення 
пацієнтів.

- потреба у спеціалізації лікарів з фізичної 
та медичної реабілітації;

- потреба у спеціалізації молодших 
спеціалістів з медичною освітою 3 
медичної реабілітації, ерготерапії, 
асистента фізичного терапевта;

- потреба у фахівцях: фізичний терапевт, 
ерготерапевт, логопед (терапевт мови та 
мовлення);

- потреба в покращенні матеріально- 
технічного забезпечення (продовжити 
придбання реабілітаційного 
обладнання);

- потреба у впровадженні телемедицини;
- потреба у комп’ютеризації 

діагностичних кабінетів;

Зовнішні можливості Зовнішні загрози
- Сприяння зацікавлених сторін щодо 
збільшення періодичних та капітальних 
фінансових вливань.
- Покращення служби забезпечення.
- Позитивна громадська думка 
(позитивний імідж) з точки зору надання 
медичних послуг.

Вигоди від державного та приватного 
партнерства.

- Платоспроможність населення за 
рахунок залучення до схем страхування 
та інших форм оплати медичних послуг.

- Недостатня кількість медичного 
персоналу необхідної спеціалізації та 
кваліфікації.
- Недостатність забезпечення засобами 
медичного призначення, лікарськими 
засобами й іншими товарами і послугами.

Висока залежність від фінансових 
субсидій.

?

Місія

Ми, команда Комунального некомерційного підприємства "Хмільницька 
обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради" забезпечуємо 
висококваліфіковану, доступну, реабілітаційну допомогу жителям Вінницької 
області, так і нашим гостям, використовуючи сучасні стандарти лікування.

Ми з повагою ставимося до Вас, відкрито спілкуючись та задовольняючи Ваші 
потреби в сфері охорони здоров’я.

Якісні послуги, ефективне лікування та профілактика. Ми надаємо якісні 
послуги -  доступні та ефективні для всіх категорій населення, особлив



приділяючи увагу малозахищеним. Реабілітаційні заходи є в фокусі уваги. Ми 
проводимо заходи профілактики, запобігаючи виникненню захворювань та 
ускладнень від них. Ми регулярно проводимо оцінку задоволення клієнтів від 
отриманих послуг і вдосконалюємо їх.
Відповідальність, взаємоповага, довіра, порядність. Ми відповідально 
ставимося до своєї роботи, поважаючи наших клієнтів і колег. Діємо на засадах 
порядності, взаємоповаги та довіри.
Командна робота та прагнення до розвитку. Ми підтримуємо та зберігаємо 
позитивний командний дух в колективі, надаємо підтримку персоналу в 
прагненні до розвитку, слідкуємо за сучасними методами лікування та 
профілактики.
Комфортні умови для клієнтів та персоналу. Ми створюємо комфортні умови 
для клієнтів та персоналу, забезпечуючи необхідим обладнанням та 
дотримуємось санітарно -гігієнічних норм, ефективно управляючи ресурсами. 
Любов до своєї професії і до клієнта. В основі діяльності персоналу лікарні 

<“\  лежить любов до своєї професії і до клієнта.

Візія
Ключові фактори успіху КНП "Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня

Вінницької обласної Ради "
Ефективне лідерство, дисципліна, наявність адекватних та стабільних ресурсів, 

спільне бачення та визнанні цінності, зобов'язання та підтримка зацікавлених сторін, 
ефективне спілкування, сталий партнерський зв'язок та партнерське 
співробітництво, ефективне використання наявних ресурсів.

Стратегічні пріоритети

-  Максимально задовольняти зростаючі потреби замовників (пацієнтів / 
клієнтів) та, в цілому, суспільства у сфері охорони здоров’я відповідно до сучасних 
медичних стандартів і вимог чинного законодавства;

-  підтримувати та зміцнювати високу репутацію закладу, дотримуючись 
виконання зобов’язань перед пацієнтами, партнерами та співробітниками;

-покращувати якість медичної допомоги за рахунок розвитку і технічного 
переоснащення лікарні, впровадження нових ефективних методів діагностики, 
лікування і реабілітації та забезпечувати досягнення конкурентної переваги у 
наданні медичних послуг;

-  застосовуючи ризик-орієнтоване мислення, постійно поліпшувати та 
підвищувати результативність системи управління якістю (далі -  СУЯ);

-  постійно підвищувати професійні навички, рівень компетентності, 
корпоративної етики та культури персоналу, стимулюючи активну і результативну 
працю та піклуючись про соціальні потреби працівників.

Програма організаційно-управлінських змін.

В структурі Комунального некомерційного підприємства "Хмільницька обласна 
фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради" функціонують медичні 
підрозділи: Щ



-1-е реабілітаційне відділення років для дорослих та дітей від 3-х років з ураженням 
нервової системи на 80 ліжок;
- 2-е реабілітаційне відділення років для дорослих та дітей від 3-х років з ураженням 
опорно-рухового апарату на 70 ліжок;
- реабілітаційне відділення, яке утримується за рахунок спеціальних коштів на 50 
ліжок;
- лікувально-діагностичне відділення.

Сформовано мультидисциплінарні реабілітаційні бригади в які входить:
- лікар ФРМ
- лікар-невропатолог
- лікар-фізіотерапевт
- психолог
- фізичний терапевт
- асистент фізичного терапевта
- асистент ерготератевта
- медичні сестри.

Проведено оптимізацію 53,25 посад, змінено організаційну структуру закладу, 
де ліквідовано стаціонарне відділення № 3 на 50 ліжок, розширено на 40 ліжок 
відділення на спеціальних коштах.

Протягом останніх 6-ти місяців пройшли навчання 3 лікарі з ФРМ, 
1 з психології, 14 медичних сестер з медичної реабілітації. Прийнято на роботу З 
фізичних терапевти, логопеда, забезпечено ведення медичної документації в системі 
еНеаШі, пройшли навчання лікарі через е-РІаІґогт академії НСЗУ з питань 
кодування пролікованих випадків за системою ДСГ.

Потребують спеціалізації решта (4 шт. пос.) лікарів стаціонару "Фізичної та 
медичної реабілітації", 1шт. пос. лікаря ЛФК. За умови прийняття проекту Закону 
"Про реабілітацію осіб з обмеженням життєдіяльності" № 3668, буде стояти питання 
про створення 8-10-ти мультидисциплінарних команд з включенням до кожної з 
них: лікаря ФРМ, фізичного терапевта, ерготерапевта, терапевта мови та мовлення, 
асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта, психолога.

На сьогоднішній день стоїть гостро питання з працевлаштування фізичного 
терапевта, ерготерапевта. В зв’язку із залученням до роботи в 
мультидисциплінарних командах додаткових фахівців (фізичних терапевтів, 
ерготерапевтів, терапевтів мови та мовлення) окрім фінансових витрат буде стояти 
потреба у зміні організаційної структури підрозділів закладу шляхом оптимізації, 
перепрофілювання одних посад на інші.

Штатна чисельність КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР" становить за бюджетом на
01.01.2020 р. всього -  211,75 шт. пос., з них лікарів -  21,5, середніх медпрацівників
-  74,0, молодших медпрацівників -  45,5, інший персонал -  70,65; за спеціальним 
фондом - всього 24,25 шт. пос., з них лікарів -  3,0, середніх медпрацівників -  10,5, 
молодший медперсонал - 5,0, інший персонал -  5,75.

Актуальна інформація про адміністрацію 3 0 3  з коротким резюме про
керівників. /



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Монастирська Алла Станіславівна

Працює заступником директора з медичної 
частини КНП «Хмільницька ОФЛ ВОР» 
з 09.10.2019 р.

Г ромадянство 
Число, місяць і рік 
народження 
Місце народження

Освіта

Науковий ступінь, вчене 
звання
Володіння мовами

Громадянка України 
15.12.1975 року

село Порик Хмільницького р-ну
Вінницької області
повна вища, Вінницький державний
медичний університет ім М.І. Пирогова
у 1998 році, лікувальна справа
не має

українська, російська -  вільно, 
англійська- зі словником

Нагороди, почесні 
звання
Загальний стаж роботи 
Депутат ради 
Стягнення

не має

з 01.09.1992 р. 
обиралась
не має

Трудова діяльність

01.09.1992 -  студент Вінницького державного медичного
26.06.1998 університету ім. М.І. Пирогова

01.08.1998 -  лікар-інтерн з терапії Хмільницької центральної
02.08.1999 районної лікарні Вінницької області

02.08.1999- 0,75 посади лікаря-пульманолога поліклінічного
26.08.1999 відділення Хмільницької центральної районної

лікарні Вінницької області

26.08.1999- лікар-терапевт підліткового кабінету поліклінічного
03.11.2005 відділення Хмільницької центральної районної

лікарні Вінницької області 
03.11.2005- завідуюча терапевтичними кабінетами поліклініки

(її



01.02.2006 Хмільницької центральної районної лікарні

01.02.2006 -  завідуюча терапевтичного відділення поліклініки
28.09.2006 Хмільницької центральної районної лікарні

28.09.2006 -  заступник головного лікаря з медичної частини
09.10.2019 Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні

09.10.2019 -  заступник директора з медичної частини комунального 
до теперішнього некомерційного підприємства «Хмільницька обласна 
часу фізіотерапевтична лікарні Вінницької обласної Ради»



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Бабій Олег Ігорович

Працює заступником директора з організацшно- 
методичної роботи КНП «Хмільницька 
ОФЛ ВОР» з 27.05.2020 р.

Громадянство 
Число, місяць і рік 
народження 
Місце народження

Освіта

Громадянин України 
04.09.1967 року

місто Хмільник Вінницької області

повна вища, Вінницький медичний 
університет ім М.І. Пирогова у 
1991 році, лікувальна справа 
В 2018 році вступив до Вінницького 
інституту приватного акціонерного 
товариства "Вищий навчальний заклад 
"Міжрегіональна Академія Управління 
персоналом" на факультет менеджменту, 
спеціальність "Менеджмент персоналу".

Науковий ступінь, вчене 
звання
Володіння мовами

не має

українська, російська -  вільно, 
англійська- зі словником

Нагороди, почесні 
звання

Грамота Верховної Ради України, 2019р. 
Почесна грамота Міністерства охорони 
здоров'я України, 2008 р.
Почесна грамота Міністерства охорони 
здоров'я України, 2012 р.
Почесна грамота Вінницької обласної 
державної адміністрації та Вінницької 
обласної Ради, 2020 р.

Загальний стаж роботи 
Депутат ради 
Стягнення

з 05.07.1984 р. 
обирався
не має

Трудова діяльність



05.07.1984-
26.08.1985

слюсар IV розряду Хмільницького автотранспортного 
підприємства

23.08.1985 - студент Вінницького медичного університету
26.06.1991 ім. М.І. Пирогова

09.09.1991 - лікар-інтерн з акушерства і гінекології Вінницької міської
28.07.1992 клінічної лікарні № 3

01.08.1992 - лікар акушер-гінеколог Хмільницької центральної
29.12.2003 лікарні Вінницької області

29.12.2003- заступник головного лікаря з медичної частини
18.07.2006 Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні

18.07.2006- головний лікар Хмільницької обласної
05.05.2014 фізіотерапевтичної лікарні

23.05.2014- головний лікар Хмільницької обласної
09.10.2019 фізіотерапевтичної лікарні

09.10.2019- директор комунального некомерційного підприємства
22.05.2020 «Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня

Вінницької обласної Ради»

27.05.2020- заступник директора з організаційно-методичної роботи
до теперішнього КНП «Хмільницька ОФЛ ВОР»
часу



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Марченко Неля Олександрівна

Працює заступником директора з економічних 
питань КНП «Хмільницька ОФЛ ВОР» з
09.10.2019 р.

Громадянство 
Число, місяць і рік 
народження 
Місце народження 
Освіта

Науковий ступінь, вчене 
звання
Володіння мовами

Громадянка України
10.04.1980 року

місто Хмільник Вінницької області 
повна вища, Технологічний університет 
Поділля м. Хмельницький у 2002 році, 
менеджмент організацій 
не має

українська, російська -  вільно, 
англійська, французька -  зі словником

Нагороди, почесні 
звання
Загальний стаж роботи 
Депутат ради 
Стягнення

не має

з 01.09.1997 р. 
не обиралась
не має

/ “Ч

01.09.1997
01.07.2002

Трудова діяльність

студент Технологічного університету Поділля 
м. Хмельницький

26.07.2002
31.03.2003

01.04.2003
04.01.2005

04.01.2005 
16.02.2016

економіст Агропромислового науково-виробничого 
підприємства «Візит»

економіст Хмільницької обласної фізіотерапевтичної 
лікарні

економіст з праці Хмільницької обласної 
фізіотерапевтичної лікарні

16.02.2016
01.12.2017

начальник планово-економічного відділу 
Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні

01.12.2017 заступник головного лікаря з економічних питань



09.10.2019 Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні

09.10.2019 -  заступник директора з економічних питань комунального 
до теперішнього некомерційного підприємства «Хмільницька обласна 
часу фізіотерапевтична лікарні Вінницької обласної Ради»



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Небеснкж Володимир Петрович

Працює заступником директора з технічних 
питань КНП «Хмільницька ОФЛ ВОР» з 
09.10.2019р.

Г ромадянство 
Число, місяць і рік 
народження 
Місце народження

Освіта

Науковий ступінь, вчене 
звання
Володіння мовами

Громадянин України 
03.02.1962 року

село Комаргород Томашпільського р-ну 
Вінницької області 
повна вища, Дніпропетровський 
сільськогосподарський інститут ордена 
Трудового Червоного Прапору у 1985 
році, механізація сільського 
господарства 
не має

українська, російська -  вільно

Нагороди, почесні 
звання
Загальний стаж роботи 
Депутат ради 
Стягнення

не має

з 01.09.1980 р. 
не обирався 
не має

Трудова діяльність

01.09.1980 -  студент Дніпропетровського сільськогосподарського
17.07.1985 інституту ордена

10.11.1985- служба в Збройних Силах Союза PCP
28.06.1987

30.08.1987 -  викладач спецдисциплін Хмільникського середнього
15.09.1988 професійно-технічного училища № 40 Вінницької

області

01.11.1988- інженер з виробничих питань та техніки безпеки
27.08.1993 Хмільницького міжрайонного управління газового

господарства
27.08.1993- майстер служби зрідженного газу Хмільницького



22.08.1994 управління з експлуатації газового господарства

22.08.1994-
04.10.1995

16.04.1996-
17.01.2000

18.04.2000-
21.09.2000

22.09.2000-
01.02.2001
01.02.2001 -  

02.10.2002

25.11.2002 -
02.01.2003

02.01.2003 -
02.01.2004

02.01.2004-
03.01.2006

03.01.2006-
01.02.2008

01.02.2008—
09.10.2019

09.10.2019- 
до теперішнього 
часу

інженер з проектих робіт Хмільницького управління 
з експлуатації газового господарства

інженер по охороні праці та техніці безпеки Комбінату 
кооперативної промисловості Хмільницької РСС

безробітний на обліку у Хмільницькому міськрайонному 
центрі зайнятості

інженер з охорони праці Хмільницької облфізлікарні

0,5 посади інженера з охорони праці і 0,5 посади 
інженера-метролога Хмільницької облфізлікарні

оператор котельні 1 -го розряду Хмільницької 
облфізлікарні

0,5 посади інженера-метролога, 0,25 посади інженера- 
гідрогеолога і 0,25 посади інженера штабу цивільної 
оборони Хмільницької облфізлікарні

0,5 посади інженера-метролога і 0,5 посади інженера- 
гідрогеолога Хмільницької облфізлікарні

0,5 посади інженера і 0,5 посади інженера-метролога 
Хмільницької облфізлікарні

заступник головного лікаря з технічних питань 
Хмільницької облфізлікарні

заступник директора з технічних питань комунального 
некомерційного підприємства «Хмільницька обласна 
фізіотерапевтична лікарні Вінницької обласної Ради»



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

Зелінська Ліна Вікторівна

Працює Головний бухгалтер КНП «Хмільницька 
ОФЛ ВОР» з 11.02.2020 р.

Громадянство 
Число, місяць і рік 
народження 
Місце народження

Освіта

Науковий ступінь, вчене 
звання
Володіння мовами

Громадянка України
13.05.1980 року

село Медвин Богуславського р-ну 
Київської області 
повна вища, Хмельницький 
Технологічний університет Поділля у 
2003 р., менеджмент організацій 
не має

українська, російська, польська - вільно

Нагороди, почесні 
звання
Загальний стаж роботи 
Депутат ради 
Стягнення

не має

з 01.10.1997 р. 
не обиралась 
не має

01.10.1997-
04.01.2000

04.01.2000-
01.11.2004

20.01.2005-
03.01.2006

03.01.2006 
03.06.2013

03.06.2013-
09.10.2019

09.10.2019
11.02.2020

Трудова діяльність

санітарка-прибиральниця поліклініки Хмільницької 
облфізлікарні

бібліотекар Хмільницької облфізлікарні

0,5 посади економіста з фінансової роботи і 0,5 посади 
оператора комп'ютерного набору ВННМЛ

0,5 посади економіста з фінансової роботи і 0,5 посади 
бухгалтера Хмільницької облфзлікарні

бухгалтер Хмільницької облфізлікарні

бухгалтер КНП. «Хмільницька ОФЛ ВОР»

11.02.2020 -  головний бухгалтер КНП «Хмільницька ОФЛ ВОР»
до теперішнього
часу



Розроблено та впроваджено структуру управління (додаток 2). Відмічається 
збільшення пролікованих випадків за спеціальним фондом. Заключено угоду з 
НСЗУ з 1 квітня 2020 року за пакетами:

- (26 медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 
опорно-рухового апарату);

- (27 медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням 
нервової системи) та недостатнє її фінансування внесли свої корективи в 
організаційно-управлінську діяльність закладу.

В 2020 році розроблено та підписано колективний договір.
В закладі проведено аналіз використання ліжкового фонду протягом 2016- 

2019 років, проведено аналіз лікувальних та діагностичних міроприємств, які 
проводяться протягом 12-24 діб пацієнтам у стаціонарі, за результатами якого 
прийнято рішення про зменшення тривалості середнього строку госпіталізації до 
15-18 діб. З цією метою закладам первинної медичної допомоги було надіслано 
відповідні інформаційні листи, наголошено про необхідність проведення усіх 
необхідних діагностичних заходів за місцем проживання, що дасть змогу зменшити 
тривалість строку госпіталізації від 2 до 3-х діб, лікарями мультидистанційних 
бригад будуть розраховуватись індивідуальні програми реабілітації в максимально 
стислих графіках. Ефективність проведених міроприємств можна буде розрахувати 
лише за результатами проведеної роботи, анкетуванням пацієнтів, розглядом скарг, 
пропозицій тощо.

З метою впровадження заходів із збільшення частки амбулаторної медичної 
допомоги було проведено вивчення надання амбулаторного лікування в якості 
платних послуг протягом 2018-2020 p.p.:

2018 р. 2019 р. 6 міс. 2020 р.
Проліковано хворих 403 351 109

Діагностична робота
Таб. № 7.

№пп. Дослідження
2018 р. 2019 р. 6 міс. 2020 р.

загальна
кількість
дослідж.

кількість 
обстежень 
на 1 чол.

загальна
кількість
дослідж.

кількість 
обстежень 
на 1 чол.

загальна
кількість
дослідж.

кількість 
обстежень 
на і чол.

Всього досліджень: 5224 13,0 3650 10,6 1163 10,9
1. Лабораторні

дослідження:
3 них:

5224 13,0 3650 10,6 1163 10,9

а). Загальноклінічних 3655 9,1 2303 6,7 806 7,5
б). Біохімічних 1038 2,6 928 2,7 254 2,4
в). Імунологічних 273 0,7 196 0,6 49 0,5
г). Цитологічні 258 0,6 223 0,7 54 0,5
2. Функціональні

дослідження: 445 ІД 431 1,3 129 1,2

а). В т.ч. ЕКГ 207 1,0 229 1,0 60 1,0
3. УЗ-дослідження 89 0,2 59 0,2 21 0,2
4. Рентгенологічні

дослідження 239 0,6 133 0,4 0 0

5. Нетрадиційні
методи: 309 0,8 217 0,6 65 0,6 ^

г



Лікувальна робота
Таб.№8

№
пп Назва процедури

2018 р. 2019 р. 6 міс. 2020 р.
загальна 

к-сть проц.
к-сть процед. 

на 1 хв.
загальна 

к-сть проц.
к-сть процед. 

на 1 хв.
загальна 

к-сть проц,
к-сть процед. 

на 1 хв.
Всього процедур 28984 72,1 26333 76,8 8317 77,7

1. Гідропроцедури
(всього): 4846 12,1 4493 13,1 1618 15,1

а). Ванна радонова 3070 9,7 2892 9,8 867 10,0
б). Ванна в прісній 

воді 167 7,5 92 6,1 118 4,9

г). Гінекологічні
зрошування: 520 9,6 358 9,2 154 12,8

д)- Підводний душ 
-  масаж: 690 3,4 802 3,5 384 3,9

ж) Підводна тракція 
хребта: 313 7,5 349 7,6 95 7,3

2. Психотерапія 880 10,1 635 9,8 0 0
3. Масаж

класичний 4000 9,9 3595 9,6 1085 10,3

4. ЛФК 4672 93,4 4255 10,0 1346 93,4
5. Процедур

апаратної
фізіотерапії:

10041 25,0 9015 26,3 2728 25,5

6. Нетрадиційні 
методи (всього): 3972 8,1 3902 8,6 1425 8,8

КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР" готова збільшити надання амбулаторної 
реабілітаційної допомоги при наявності існуючої матеріально-технічної бази 
протягом 2020-2022 років.

Провести розрахунок та обґрунтування потреб у кадрових змінах буде 
можливо при прийнятті Закону "Про реабілітацію осіб з обмеженням 
життєдіяльності", зареєстрованого за № 3668, яким буде регламентовано надання 
медичної допомоги з реабілітації у сфері охорони здоров'я, визначивши засади її 
проведення на первинному, вторинному, третинному рівнях надання медичної 
допомоги, введення певного виду господарської діяльності, реабілітаційна практика, 
ліцензія з якої буде необхідна для укладання договору про медичне обслуговування 
пацієнтів за програмою медичних гарантій між закладом охорони здоров'я та 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

На сьогоднішній час необхідно ввести посади: ерготерапевта, терапевта мови 
та мовлення, а за умови обслуговування дітей від 3-х років педіатра 1,0 пос., 
вихователя 1,0 пос., доукомплектувати посади фізичних терапевтів.
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III. Програма фінансово-економічної діяльності
3.1. Оцінка фінансового стану підприємства за 2018-2020р.р.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

№
з/п Показник 2018р 2019

Відхилення 2019 від2018 Очікувані 
дані 2020р.

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

1. Активи підприємства 13217,7 26476,4 13258,7 100,31 26835,4 359,0 1,36
2. Необоротні активи 11591,8 24533,6 12941,8 111,65 26019,2 1485,6 6,06

питома вага у загальному обсязі 
активів,%

87,7 92,66 - - 96,96 - -

3. Оборотні активи 1625,9 1942,8 316,9 19,49 816,2 -906,6 -46,66
питома вага у загальному обсязі 
активів,% 12,3 7,34 - - 10,37 - -

3.1. Матеріальні оборотні активи 750,1 837,8 87,7 11,69 816,2 -21,6 -2,58
питома вага у загальному обсязі 
оборотних актив ів,%

46,13 43,12 - 27,80 - -

3.2. Дебіторська заборгованість - - - - - - -
питома вага у загальному обсязі 
оборотних актив і в,%

- - - - - -

3.3. Грошові кошти та їх еквіваленти 875,8 1105,0 229,2 26,17 - -1105,0 -
питома вага у загальному обсязі 
оборотних активів,%

53,87 56,88 - - - -

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

- - - - - -

2 0 1 8 - 2 0 1 9 р .

Загальний обсяг активів у 2019р. зріс на 100,31 %, так як залишок готівкових коштів у 2019р. порівняно з 2018р. збільшився на 229,2 
тис.грн., (збільшився 26,17%). Необоротні активи зросли за рахунок закупівлі основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на 
суму 7999,1 тис.грн., в т.ч. придбання автомобіля 373,1 тис.грн., придбання для діагностики селектора медикаментозного 60,0 тис.грн., придбання 
мийки промислової 9,5 тис.грн., придбання морозильного ларя 15,0 тис.грн., придбання різних апаратів для фізичної реабілітації 494.0 тис.грн., 
придбання 4шт. ліжок функціональних 119,0 тис.грн., придбання комп’ютерів для лікарів 161,1 тис.грн. та інших основних засобів та необоротних 
матеріальних активів, нематеріальні активи відсутні, незавершених капітальних інвестицій: капітальне будівництво свердловини 516,0 тис.грн. та 
реконструкція спального корпусу 4426,7 тис.грн.
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Оборотні активи у 2019р. збільшилися на 316,9 тис.грн., тобто на 19,49%, в зв’язку із придбанням запасів на суму 3374,5 тис.грн. та 

вибуттям (використанням) відповідних запасів на 3286,8 тис.грн. та збільшення залишку грошових коштів в сумі 229,2 тис.грн., тобто на 26,17%, 
дебіторської заборгованості - 0,00тис.грн..
2019-2020р.

Очікуваний загальний обсяг активів у 2020р. збільшиться на 1,36 %, так як очікувана сума необоротних активів збільшиться порівняно з 
2019р. на 1485,6 тис.грн. так як планується надходження капітальних інвестицій по реконструкції спального корпусу в сумі 655,0 тис.грн., але 
очікуваний залишок готівкових коштів порівняно з 2019р. зменшиться на 1105,0 тис.грн., . Очікувані необоротні активи зростуть за рахунок 
очікуваної закупівлі основних засобів на суму 1067,7 тис.грн.., в т.ч. очікуване придбання бігової доріжки 30,0 тис.грн., очікуване придбання 
імуноферментного аналізатора 83,2 тис.грн., очікуване придбання пристрою для промивки мікропланшет 83,2 тис.грн., очікуване придбання 
пристрою для струшування та інкубації мікропланшет 39,8 тис.грн., та оприходування котла 831,5 тис.грн. та очікуване придбання інших 
необоротних матеріальних активів на суму 121,5 тис.грн та очікуване списання інших необоротних матеріальних активів на суму 358,6 тис.грн., 
нематеріальні активи відсутні, очікуване збільшення вартості незавершених кап.інвестицій - 655,00 тис.грн..

Оборотні активи очікувано зменшаться на 906,6 тис.грн., тобто на 46,66%, в зв’язку із очікуваним вибуттям та використанням запасів на 
21,6 тис.грн., тобто на 2,58%, так як очікуване придбання запасів в сумі 916,6 тис.грн., а очікуване використання відповідних запасів в сумі 938,2 
тис.грн. та зменшенням залишку грошових коштів на суму 1105,0 тис.грн., очікувана дебіторська заборгованість - 0,00 тис.грн..
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ

тис.грн.
№
з/п Показник (фінансування) 2018р. 2019р.

Відхилення 2019р. від 2018р. Очікувані 
дані 2020р.

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

1. Обсяг надходжень за усіма 
джерелами утворення активів 27359,6 32041,2 4681,6 17,1 21036,7 -11004,5 -34,3

1.1. Кошти обласного бюджету (в т.ч. 
медична субвенція) 22393,6 21196,3 -1197,3 -5,3 12526,9 -8669,4 -40,9

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, % 81,8 66,2 59,5

1.2. Надходження на виконання 
державних цільових програм

4543,4 4543,4 5304,8 -3888,4 -85,6

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, %

14,1 25,2

в тому числі

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

1.2.2. Реалізація інвестиційних проектів 
(ДФРР)

4543,4 4543,4 655 -3888,4 -85,6

1.3. Надходження від платних послуг 4876,8 6206,9 1330,1 27,3 3180,7 1623,6 26,2
питома вага у загальному обсязі 
надходжень, % 17,8 19,3 15,1

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

81,1 87,2 6,1 7,5 4,1 -83,1 -95,3

питома вага у загальному обсязі 
надходжень, % 0,3 0,3 0,1

1.5. Інші надходження 8,1 7,4 -0,7 -8,6 20,2 12,8 173
питома вага у загальному обсязі 
надходжень, % 0,1 0,1 0,1

Загальний обсяг коштів, що надійш ли у 2019 зріс на 4681,6 тис.грн., 17,1 % , в том у числі за рахунок : 
надходж ення з обласного бю джету зм енш илися на 1197,3 тис.грн., 5,3 %;
надходжень на виконання державних цільових програм  на 4543,4 т и с .г р н .,___ %, з них зростання обсягів н а  реалізацію  інвестиційного
проекту «Реконструкція спального корпусу Х м ільницької обласної ф ізіотерапевтичної лікарні по вул.. Ш олом А лейхем а, 8 у м. Х м ільнику» в 
сумі 4543,4 тис.грн. ;
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надходжень від платних послуг - 1330,1 тис.грн., 27,3 %, за рахунок збільшення тарифів на послуги;
надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників -  6,1 тис.грн., 7,5 %, в т.ч. за рахунок отримання благодійної допомоги в натурі 
(картопля) від сільських громад району -  на 21,7 тис.грн., 83,8 %. більше ніж у 2018 р. та зменшення надходжень від благодійних внесків від 
фізичних осіб на 17,6 тис.грн., 31,9 %.;
зменшення інших надходжень -  на 0,7 тис.грн., 8,6 %., в тому числі за рахунок зменшення надходжень від реалізації майна на 1,9 тис.грн.,
36,5 %, але відмічається збільшення надходжень від оренди майна на 0,6 тис.грн., 20,7 %;

Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються наступним чином:
Загальний обсяг коштів, що планується у 2020 р. зменшиться на 11004,5 тис.грн., 34,3%, в тому числі за рахунок : 

зменшення надходжень з обласного бюджету на 8669,4 тис.грн., 40,9 %;
надходження на виконання державних цільових програм збільшаться на761,4 тис.грн., 16,8 %, з них передбачається зменшення обсягів на 
реалізацію інвестиційного проекту «Реконструкція спального корпусу Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул.. Шолом 
Алейхема, 8 у м. Хмільнику» в сумі 3888,4 тис.грн., 85,6 %, але збільшення планується за рахунок коштів НСЗУ в сумі 4649,8 тис.грн; 
надходження від платних послуг зменшаться на 3026,2 тис.грн., 48,8 % в зв’язку з карантинними заходами;
надходження від спонсорів, меценатів та благодійників зменшаться -  83,1 тис.грн., 95,3 %, в т.ч. за рахунок отримання допомоги в натурі та 
благодійних внесків від фізичних осіб на 83,1 тис.грн., 95,3 %.;
планується зростання інших надходжень -  на 12,8 тис.грн., 173 %., в тому числі за рахунок одержаних відсотків від депозитів -  16,8 тис.грн..
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА (ЗАКЛАДУ)
тис.грн.

№ 
з/п Напрямок витрат

Касові видатки по роках
2018 2019 Очікувані дані 2020р.

примітка
всього

питома 
вага у 

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 25200,3 100 25485,1 100 1,13 21101,6 100 -17,20

1.1. Видатки на оплату праці з нарахуваннями 
на оплату праці 13561,6 50,8 15013,7 47,3 10,71 11228,2 50,7 -25,21

1.2. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 199,0 0,7 165,6 0,5 -16,78 212,1 1,0 28,08
1.3. Продукти харчування 2023,4 7,6 2339,8 7,4 15,64 1154,1 5,2 -50,67
1.4. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5535,0 20,7 5527,7 17,4 -0,13 6751,0 30,5 22,13
1.5. Соціальне забезпечення 43,2 0,2 41,3 0,1 -4,40 49,1 0,2 18,89

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

3838,1 14,4 2397,0 7,5 -37,55 1707,1 7,7 -28,78

2 Капітальні видатки 1487,4 5,6 6291,2 19,8 1040,1 4,7 -83,47

2.1. Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

1201,7 1231,8 2,50 250,6 -79,66

2.2. Кап італьний будівництво 1 516,0
2.3. Реконструкція та реставрація 284,7 4543,4 789,5 -82,62

Разом 26687,7 31776,3 19,06 22141,7 -30,32

2018-2019р.
Загальний обсяг касових видатків у 2019 р. в порівняні з 2018 р. зріс на 5088,6 тис.грн., або 19,06 %.
Загальний обсяг поточних касових видатків у 2019 зріс на 284,8 тис.грн., 1,13%, в тому числі за рахунок :

касові видатки по загальному фонду зменшилися у 2019р. на 611,8 тис.грн., 2,90 %;(у 2018р. -  21108,8тис.грн. і у 2019р. -  20497,0тис.грн.) 
касові видатки по платних послугах збільшилися у 2019р. на 890,6 тис.грн., 22,21 %;(у 2018р. -4010,2тис.грн. і у 2019р. -4900,8тис.грн.) 
касові видатки по благодійних збільшилися у 2019р. на 6,0 тис.грн., 7,40 %;(у 2018р. -  81,1тис.грн. і у 2019р. -  87,1тис.грн.)



) )

видатки 2019 р. склали 31776,3 тис. грн. В структурі видатків заробітна плата з нарахуваннями складає 47,3 % (15013,8 тис. грн.), енергоносії 
-  17,4%, капітальні видатки -  19,8 %, харчування хворих -  7,4 %, медикаменти -  0,5 %, інші поточні видатки -  7,5 %.

Загальний обсяг капітальних касових видатків у 2019 зріс на 4803,8 тис.грн., в тому числі за рахунок :
касові видатки по бюджету розвитку по 0712020 зменшилися у 2019р. на 621,2 тис.грн., 48,35 %;(у 2018р. — 1284,7тис.грн. і у 2019р. -  
663,5тис.грн.)
касові видатки по бюджету розвитку по 0717361 збільшилися у 2019р. на 585,7 тис.грн.,(у 2018р. -  0,00тис.грн. і у 2019р. -  585,7тис.грн.)

- касові видатки по державному бюджету по 2761070 збільшилися у 2019р. на 3957,7тис.грн.,(у 2018р. -  0,00тис.грн. і у 2019р. -  
3957,7тис.грн.)

- касові видатки по платних послугах збільшилися у 2019р. на 881,6 тис.грн.,(у 2018р. -  202,7,00тис.грн. і у 2019р. -  1084,3тис.грн.)

Касові видатки у 2020 р. плануються відповідно до планових надходжень з врахуванням залишку коштів від надання платних послуг на 
початок 2020 р. в сумі 22141,7 тис. грн. В структурі видатків заробітна плата з нарахуваннями складає 50,7% (11228,2 тис. грн..), енергоносії -
30,5 %, капітальні видатки -  4,7 %, харчування хворих -  5,2 %, медикаменти —1,0 %, інші поточні видатки -  7,7 %.

касові видатки в даному обсязі не достатні для забезпечення оплати праці в повному обсязі (даного обсягу вистачить для виплати заробітної 
плати 8 місяців) , харчування відповідно до чинного законодавства, оплати мінімально необхідних послуг (крім комунальних) таких як 
прання білизни, ремонт та повірка медичної апаратури, послуги зв’язку та Інтернет, обслуговування ліфтів тощо;

- за іншими напрямами використання коштів також ми бачимо зменшення видатків, що не дозволяє закладу в повному обсязі покривати всі 
витрати на надання медичних послуг, забезпечувати якісний лікувальний процес та комфортні умови перебування.



3.2. Аналіз реалізації програми медичних гарантій.

№
з/п

Перелік пакетів медичних 
послуг за програмою МГ

Сума по 
договору, 
тис.грн.

причини 
зменшення 

фінансування 
за ПМГ

Шляхи 
вирішення 

проблеми та 
термін 

виконання
і 2 3 4 5

1.

Медична реабілітація дорослих 
та дітей від трьох років з 
ураженням опорно -  рухового 
апарату

2022,0

2.

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

2627,8

Разом 4649,8

Вимоги договору виконуються в повному обсязі, зменшення 
фінансування за ПМГ не було.
3.3. Розроблення моделі фінансування підприємства та визначення 
пріоритетних напрямів діяльності підприємства, з урахуванням наявної мережі 
закладів охорони здоров’я в області.
Модель фінансування підприємства представлена наступними напрямками 
фінансового забезпечення:
- реалізація програми медичних гарантій за договором з НСЗУ;
- реалізація окремих медичних послуг на договірних засадах з 
підприємствами, установами, організаціями;
- реалізація платних послуг;
- реалізація інвестиційних проектів за рахунок державного бюджету (ДФРР);
- благодійна допомога від спонсорів, благодійників, в т.ч. фізичних осіб;
- надходження від оренди приміщень;
- реалізація фінансової діяльності.
Пріоритетні напрямки діяльності підприємства, що визначені 
підприємством як конкурентоспроможні в регіоні:

• Стаціонарна реабілітаційна допомога, розширення та удосконалення 
реабілітаційних послуг для пацієнтів з обмеженими можливостями.

• Удосконалення амбулаторної допомоги населенню, розвиток 
стаціонарозамісних форм лікування хворих /денний стаціонар/.

• Підготовка нових фахівців, удосконалення спеціалізації існуючих фахівців з 
надання реабілітаційних послуг.

• Консультативна допомога.
• Діагностичні дослідження.
• Фізіотерапевтичне лікування.



® Раціональне використання та поповнення медичною технікою матеріально -  
технічної бази.

• Впровадження в медичну практику сучасних методів діагностики та 
лікування.

• Контроль якості надання медичної допомоги.
• Надання платних послуг.

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

тис.грн.
прогноз д о х о д і в  2020р. 
за дж ерелами ф інансування

№
з/п

П ерелік послуг/заходів
за 

до
го

во
ро

м 
з 

НС
ЗУ

за 
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ра
ми
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дж
ет

інш
і 

дж
ер

ел
а

Разом
доходів

прогнозні
витрати
2020р.

1. Реалізація програми медичних 
гарантій за договором з НСЗУ 4649,8 4649,8 4649,8

2. Реалізація обласних цільових 
програм

12526,9 12526,9 12526,9

3.

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

3180,7 3180,7 4285,7

4.

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

100,0 555,0 655,0 655,0

5. Благодійна допомога 4,1 4,1 4,1
6. Оренда приміщень 3,4 3,4 3,4

7. Здійснення фінансової 
діяльності ( депозит)

16,8 16,8 16,8

8. Разом 4649,8 3180,7 12626,9 579,3 21036,7 22141,7

За рахунок обласного бюджету у 2020 році виконуються наступні заходи:
- здійснюється оплата енергоносіїв та комунальних послуг на суму 6249,9 

тис.грн., забезпеченість 100 %;
- здійснюється спів фінансування реконструкціі спального корпусу в сумі 

100,0 тис.грн.

3.5. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування 
підприємства за рахунок недержавних інвестицій, спонсорських внесків, 
благодійних пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, 
страхових компаній та інших джерел. /



За рахунок інших від державного та обласного джерел фінансування на 
фінансування підприємства передбачається у 2020 році залучити наступні 
кошти:

№
з/п Перелік заходів

Очікувана сума 
надходжень, 

тис.грн.

Питома вага у 
загальному обсязі 

інших джерел
1. Платні послуги 3180,7 15,1 %

Разом 3180,7

3.6. Розрахунок та обгрунтування оптимальної необхідної кількості ліжко- 
місць.
Ретроспективний аналіз госпіталізації.
Протягом 2018 р. та 2019 р. потужність стаціонару становила 200 ліжок, із них 
190 ліжок утримувалося за рахунок бюджету, 10 ліжок за рахунок платних 
послуг.
Проліковано у 2018 р. 3579 пацієнтів, виконано 74458 л/днів, в т.ч.:

пацієнти з хворобами кістково -  м’язової системи 1899 чоловік (53,1 % від 
усіх пролікованих) на 110 реабілітаційних ліжках для пацієнтів з 
ураженням опорно -  рухового апарату, середній термін їх лікування склав 
21,1 л/д;
пацієнти з нервової системи 1639 чоловік (45,8 % від усіх пролікованих) на 
80 реабілітаційних ліжках для пацієнтів з захворюваннями нервової 
системи, середній термін їх лікування склав 20,4 л/д.

Проліковано у 2019 р. 3581 пацієнт, виконано 75198 л/днів, в т.ч.:
пацієнти з хворобами кістково -  м ’язової системи 1972 чоловіка (55,0 % 

від усіх пролікованих) на 110 реабілітаційних ліжках для пацієнтів з 
ураженням опорно -  рухового апарату, середній термін їх лікування склав 
20,9 л/д;
пацієнти з нервової системи 1570 чоловік (43,8 % від усіх пролікованих) на 
80 реабілітаційних ліжках для пацієнтів з захворюваннями нервової 
системи, середній термін їх лікування склав 21,1 л/д.

З метою зменшення навантаження на бюджет у 2020 р. проведено 
оптимізацію ліжкового фонду шляхом переведення 40 ліжок по бюджету у 
відділення, що утримується за рахунок платних послуг. Із 150 ліжок 80 -  це 
реабілітаційні ліжка для пацієнтів з ураженням нервової системи, 70 -  це 
реабілітаційні ліжка для пацієнтів з ураженням опорно -  рухового апарату.

Відповідно до вимог пакетів реабілітаційних послуг № 26, 27 з 1.04.20 р. 
по 27.07.20 р. було заплановано пролікувати 1180 пацієнтів, виконати 
орієнтовно 17700 л/днів, планові показники закладом не виконано в звязку з 
простоєм через введені карантині заходи. З 1.09.2020 р. по 31.12.2020 р.



заплановано виконати 16800 л/днів, 1120 чоловік за умови функціонування на 
150 ліжок.

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

З метою пацієнтоорієнтованого підходу до якості меддопомоги 
підприємство розробило наступні заходи:
- провести технічне обстеження будівлі клубу -  їдальні та будівлі лікувальної 
фізкультури;
- отримати висновок про технічний стан будівель;
- замовити та оплатити проектно - кошторисна документацію на визначені 
об’єкти;
- виготовити та затвердити проектно-кошторисну документацію;
- визначити пріоритети у необхідності придбання обладнання (додаток №2 до 
плану);
- провести дослідження цін на обладнання (додаток №2 до плану);
- підготовити та погодити з органом місцевої влади з питань охорони здоров’я 
бюджетний запит на капітальні видатки за визначеними пріоритетами.
3.8. Розроблення моделі впровадження платних послуг. Затвердження 
Переліку платних послуг відповідно до вимог чинного законодавства.
Платні послуги на підприємстві впроваджені наступним чином:

розроблено та затверджено керівником підприємства Положення про 
надання платних послуг на підприємстві;

- розроблено та затверджено тарифи на платні послуги, згідно чинного 
законодавства, в 2021 році планується переглянути;

/“х - оприлюднено затверджені тарифи на сайтах органу місцевої влади та
підприємства, в місцях надання послуг, в ЗМІ тощо; 
послуги надавати згідно затвердженого Положення, 
здійснюється моніторинг та маркетинг послуг підприємства.



) )

Додаток № 2 
до плану розвитку 

КНП «Хмільницька ОФЛ ВОР»

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

№
з/п Назва об’єкта Одиниці

виміру

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

об’єкта інвестиційного проекту)

Кількість
обладнання,

обєктів
капітальних
інвестицій

Нарахований 
знос на 

об’єкт, на 
01.08.2020, 

тис.грн.

Залишкова 
вартість 

об’єкту, на 
01.08.2020 

тис.грн.

Прогнозна
найнижча
вартість
об’єкту,
тис.грн.2018р 2019р. Прогноз 2020р.

1 Бігова доріжка процедур 0 0 2000 1 0 0 30,0

2 Імуноферментний
аналізатор досліджень 0 0 1500 1 0 0 220,6



Створено веб-сторінку за адресою http://obfiztermed.at.ua/ проводиться 
постійне оновлення інформації на сторінці, висвітлюється публічна інформація 
щодо керівництва, надання послуг, проведення закупівель, звітності тощо.

Заклад сертифіковано за системою 180 9001:2015, сертифікат № 
иА80050.059 С>М8-18, дійсний до 26.06.2021 року, атестовано на вищу 
акредитаційну категорію, сертифікат ВІ №000157 виданий 23.05.2020р. дійсний до 
06.08.2022 р., наказом по закладу № 67 від 30.07.2020 р. "Про організацію 
внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги та медичного 
обслуговування в КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР" впроваджено індикатори 
з якості:

Порядок внутрішнього контролю якості медичної допомоги та 
медичного обслуговування у КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР";

Організаційну модель управління та контролю якості медичної допомоги та 
медичного обслуговування у КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР";

Індикатори структури, процесу і результативності із забезпечення якості 
медичної допомоги та медичного обслуговування у КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР";

Карту експертного оцінювання якості медичної допомоги у стаціонарному 
відділенні КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР";

Карти експертного оцінювання якості роботи завідувача відділення, старшої 
медсестри, лікаря стаціонару, лікаря ЛДВ, сестри медичної манупіляційного 
кабінету, сестри медичної стаціонару (палатної), сестри медичної ЛДВ, сестри 
медичної відділення, що утримується на спецкоштах, сестри медичної з'дієтичного 
харчування, молодшої медсестри (прибиральниці), молодшої медсестри (ванниці), 
сестри-господині КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР";

Класифікатор дефектів стаціонарного лікування у КНП "Хмільницька ОФЛ 
ВОР";

Анкету анонімного опитування пацієнтів щодо задоволеності якістю надання 
медичної допомоги та медичного обслуговування у КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР";

Анкету анонімного опитування пацієнтів щодо задоволеності якістю 
сестринського (медичного) догляду у стаціонарному відділенні КНП "Хмільницька 
ОФЛ ВОР";

Форму аналізу результатів анонімного опитування пацієнтів щодо 
задоволеності якістю сестринського (медичного) догляду у стаціонарному відділенні 
КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР";

Форму аналізу анонімного опитування пацієнтів щодо задоволеності якістю 
сестринського (медичного) догляду у відділенні КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР";

Форму аналізу анонімного опитування пацієнтів щодо задоволеності якістю 
надання медичної допомоги та медичного обслуговування у КНП "Хмільницька 
ОФЛ ВОР";

Склад медичної ради КРІП "Хмільницька ОФЛ ВОР" ; Положення про 
медичну раду КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР".

Щоквартально проводиться аналіз їх виконання, функціонує медична рада, 
регулярно проводяться засідання медичної ради, функціонує система внутрішніх 
аудитів.

Розроблено протоколи надання медичної допомоги та маршрути пацієнта та 
стандарти сестринського догляду.

Наказом по закладу створено комісію з внутрішнього інфекційного контролю, 
постійно проводяться засідання КІК, заняття та заліки з працівниками закладу.

http://obfiztermed.at.ua/


Розроблено систему по роботі з відходами, щорічно складається декларація по 
відходах, заключено необхідні угоди на даний вид послуг. Проводяться планові та 
позапланові аудити з дотримання санітарно-епідемічного режиму спільно із 
представниками Держпродспоживслужби.

З метою використання в медичній практиці мінеральних радонових вод 
отримано ліцензію № 4939 від 05.03.2009р., бальнеологічний висновок № 140 від
09.07.2007 р., дозвіл на спец водокористування № 1187 від 12.01.2016 р.

Щорічно складається програма роботи по використанню та втратах 
мінеральної радонової води, програма робіт по дотриманню природоохоронного 
законодавства, подаються необхідні звітні форми до Міністерства екології та 
природних ресурсів України, сплачуються необхідні податки.

В зв’язку з тим, що бальнеологічні процедури згідно постанови Кабінету 
Міністрів України від 17. 09. 1996 р. № 1138 "Про затвердження переліку платних 
послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та 
вищих медичних навчальних закладах" не ввійшли в оплату послуг за пакетами № 
26 і № 27 з реабілітації є потреба включення на 2021-2022 роки в обласну програму 
фінансування даного виду лікувальних процедур.



План реалізації стратегії
Операційний план за напрямками

Напрямок Д ія/захід
Термін
викон.

Залучені
партнери

Показники Вартість (тис. грн.)
ефективності 2020 р. 2021 р. 2022 р.

1. Формування 
ефективної 

вмотивованої 
команди

1.1 Набір молодих фахівців,які 
прагнуть до розвитку та змін /через 
кафедру ФПО, інші навчальні 
заклади

до 2022 КНП
90% ефективних 
та каліфікованих 

працівників
20,0 60,0 60,0

1.2 Оплата навчання фахівців для 
перекваліфікації до 2022 КНП підвищення якості 

медичних послуг 20,0 20,0 20,0

1.3 Проведення періодичного 
навчання до 2022 КНП підвищення якості 

медичних послуг 20,0 100,0 100,0

1.4 Запровадження профілактичних 
проектів, розподілення між членами 
команди із залученням всіх 
працівників

до 2022
КНП
всі

працівники

щонайменше 
4 заходи за рік 10,0 10,0 10,0

1.5 Проведення обговорень в 
колективі в форматі "Що я можу 
зробити?". Впровадити правила 
обговорення

до 2022 КНП

Кожна нарада 
проводиться в 

форматі 
обговорення

0 0 0

1.6 Введення системи мотивації 
працівників (монетизовану та 
немонетизовану)

до 2022 КНП

Працює прозора 
та зрозуміла 

система мотивації 
працівників

0 0 0

Загалом 60,0 190,0 190,0

2. Покращення 
фінансової 

спроможності
кнп

2.1 Розширення переліку платних 
послуг до 2022 КНП

не менше 20% від 
прибутку від 

платних послуг
0 0 0

2.2 Оптимізація кадрів
до 2022 КНП

ефективне 
використання 

фонду зарплати
200,0 0 0

2.3 Залучення коштів державного 
фонду регіонального розвитку до 2022 кнп

що найменше 
1 проект за 
рахунок ДБ

0 0 0

2.4 Навчання з розробки проектів 
на отримання грантів до 2022 кнп

що найменше 
3 проекти за 

рахунок грантів
0 0 0

2.5 Фінансове управління (через 
навчання, регулярний аналіз 
діяльності, впровадження змін за 
потребою)

до 2022 кнп
щонайменше 25% 

відсотків на 
розвиток закладу

0 0 0

2.6 Здача вільних приміщень в 
оренду до 2022 кнп 5% находжень від 

оренди приміщень 5,0 5,0 5,0

2.7 Розміщення вільних коштів на 
депозитний рахунок до 2022 кнп 5% від 

надходжень 0 0 0

Загалом 205,0 5,0 5,0

3. Покращення 
ефективності 

надання 
реабілітаційних 

послуг

3.1. Розробити маршрут пацієнта

до 2022 КНП, інші 
303

покращення 
ефективності та 

доступності 
лікування і 
діагностики

0 0 0

3.2. Навчання фахівців 303 щодо 
реабілітації

до 2022

кнп,
громадські
організації,

освітні
заклади

100% фахівців 
пройшли 
навчання

15,0 15,0 15,0

3.3 Комп'ютеризація закладу
2021 кнп

забезпечення 
злагодженого 

процесу надання 
медичних послуг

0 150,0 0

3.4 Встановлення
відеоспостереження в стаціонарних 
відділеннях 2022

Директор, 
заступник 

директора з 
тех. питань

ефективне 
використання 

фонду заробітної 
плати

0 0 1000,0

Загалом 15,0 165,0 1015,0
4.

Покращення 
матеріально - 

технічного 
забезпечення 

КНП

4.1. Завершення ремонту ЛДВ

2020
Директор, 
заступник 

директора з 
тех. питань

відремонтоване
приміщення 0 0 0

4.2 Введення в експлуатацію 
свердловини прісної води 2020 Директор,

заступник
ефективне

використання 30,0 0
0 (к



директора з 
тех. питань

енергоносіїв

4.3. Установка для забезпечення 
аварійного освітлення 2021

Директор, 
заступник 

директора з 
тех. питань

забезпечення 
стабільного 

процесу надання 
послуг

0 1000,0 0

4.4. Проведення інвентаризації 
закладу 2023

Директор, 
заступник 

директора з 
тех. питань

0 0 200,0

4.5 Отримання ліцензій, дозволів 2020-
2023

КНП 12,0 12,0 12,0

4.6. Придбання пакету 
"Телемедицина" ( 1 шт) 2022 КНП наявність

обладнання 0 0 150,0

4.7 Стіл реабілітаційний з 
електричним регулюванням висоти 
SR -ЗЕ ( в комплекті з висувним 
шасі на колесах), вир-к TECH-MED 
Roman Paslawski, Польща

2020 КНП наявність
обладнання 0 51,8 0

4.8 Пристрій для реабілітації MOTO 
med viva2 для ніг, вир-к RECK - 
Technik GmbH&Co, Німеччина

2020 КНП наявність
обладнання 0 161,5 0

4.9 Пристрій для реабілітації MOTO 
med viva2 для ніг та рук, вир-к 
RECK - Technik GmbH&Co , 
Німеччина

2020 КПП наявність
обладнання 0 207,4 0

4.10 Пристрій для реабілітації 
MOTO med viva2 для ніг та рук (в 
комплекті з ручними фіксаторами з 
закріпленням на зап'ястку 2 
шт.),вир-к RECK - Technik 
GmbH&Co , Німеччина

2020 КНП наявність
обладнання 0 212,1 0

4.11 Бігова доріжка THERAPY для 
реабілітації (в комплекті опори для 
пахв з регулюванням по висоті і 
ширині), вир-к Sprintex 
Trainingsgerate GmbH, Німеччина

2020 КНП наявність
обладнання 0 580,9 0

4.12 Ліжко медичне функціональне 
з ортопедичними матрацами фірма 
"Норма - Трейд" м. Полтава, 
Україна

2020 КНП наявність
обладнання 0 260,2 0

4.13 Апарат для високочастотної 
терапії ДХТ 2022 КНП наявність

обладнання 0 0 46,0

4.14 Апарат для високочастотної 
терапії КВЧ 2022 КНП наявність

обладнання 0 0 20,0

4.15 Апарат для високочас-тотної 
терапії УВЧ-60 2022 КНП наявність

обладнання 0 0 35,0

4.16 Апарат для високочастот-ної 
терапії AMBT-50 2022 КНП наявність

обладнання 0 0 58,0

4.17 Апарат для високочастотної 
терапії ВТЛ-21 2021 КНП наявність

обладнання 0 95,6 0

4.18 Апарат для високочастотної 
терапії ВТЛ-20 2021 КНП наявність

обладнання 0 95,6 0

4.19 Апарат ударно-хвильової 
терапії 2022 КНП наявність

обладнання 0 0 443,8

4.20 Імуноферментний аналізатор 2020 КНП

наявність 
обладнання, 
розширення 

переліку платних 
послуг

220,0 0 0

4.21 Гряземішалка 2021 КНП

наявність 
обладнання, 
розширення 

переліку платних 
послуг

0 160,0 0

4.22 Спелеотерапія 2022 КНП

наявність 
обладнання, 
розширення 

переліку платних 
послуг

0 0 300,0

4.23 Інфра червона сауна 2022 КНП

наявність 
обладнання, 
розширення 

переліку платних 
послуг

0 0 100,0

4.24 Гідроколонотерапія 2022 КНП наявність 0 0 248,0 ‘/ І



обладнання, 
розширення 

переліку платних 
послуг

4.25 Апарат "Біопротон 2" 2022 КНП

наявність 
обладнання, 
розширення 

переліку платних 
послуг

0 0 35,0

4.26 Апарат для озотокеритотерапіїї 2021 КНП

наявність 
обладнання, 
розширення 

переліку платних 
послуг

0 350,0 0

Загалом 262,0 3187,1 1647,8
ВСЬОГО 552,0 3547,1 2857,8



) )
Додаток 1

М атриця відповідальності та повноважень працівників КЕШ "Хмільницька обласна фізіотерапевтична л ікарня
Вінницької обласної Ради" в системі управління якості

№
пп

Найменування
процесів

Д
ир

ек
то

р

Заступники директора з Завідувачі відділень

Г о
ло

вн
а 

м
ед

се
ст

ра

Го
ло

вн
ий

 
бу

хг
ал

те
р

Ін
сп

ек
то

р 
з 

ка
др

ів

Ін
же

не
р 

з 
ох

ор
он

и 
пр

ац
і

Ін
же

не
р 

з 
м

ет
ро

ло
гі

ї

Ін
ж

ен
ер

Се
ст

ра
 

ме
ди

чн
а 

з 
ді

єт
ха

рч
ув

ан
ня

Робочі органи

ек
он

ом
іч

ни
х

пи
та

нь

ме
ди

чн
ої

 ч
ас

ти
ни

ор
гм

ет
од

-р
об

от
и

те
хн

іч
ни

х 
пи

та
нь

ст
ац

іо
на

рн
их

лд
в

Ре
аб

іл
іт

ац
. 

ві
дд

іл
, 

на 
сп

ец
ко

ш
та

х

М
ед

ич
на

 
ра

да

Ра
да

 
м

ед
ич

ни
х 

се
ст

ер

Ра
да

 
з 

ха
рч

ув
ан

ня

Ко
мі

сі
я 

з 
ін

ф
ек

ці
й

но
го

 
ко

нт
ро

лю

Ф
ар

м
ак

от
ер

ап
ев

ти
- 

чн
а 

ко
м

іс
ія

Те
нд

ер
ни

й 
ко

мі
те

т

У
по

вн
ов

аж
ен

а 
ос

об
а 

щ
од

о 
пр

ов
ед

ен
ня

 
за

ку
пі

ве
ль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. ПРОЦЕС
УПРАВЛІННЯ
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відділенням
3.2. Надання послуг 

лікувально- 
діагностичним  
відділенням
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К
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к

Зв

п
ІС

Зв

Р
Вк
А
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К

3.3. Надання послуг 
реабілітаційним  
відділенням на 
спецкоштах
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К
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П
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Р
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4.
4.1. Забезпечення

компетентним
персоналом
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4.2 Створення та
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інфраструктури
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А
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4.3 Створення та 
підтримка 
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середовища
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4.4. Забезпечення
харчуванням
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4.5. Управління
вимірювальним
устаткуванням
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П П П п Р
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А
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У мовні позначення:
Р -  розробка і планування Зв -  звітування (кому подається звіт)
П -  перевірка і погодження К — котроль
Зт -  затвердження Вд - відповідальність
А -  аналізування Вк-виконання


