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УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 117

23 квітня 2021 р.

Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 
2018 року № 596 „Про обласну Програму „Розвиток системи екстреної

медичної допомоги Вінницької області до 2020 року” (зі змінами)

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до пункту 3 розділу IV 
„Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391 „Про 
затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування 
населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів 
укладаються договори про медичне обслуговування населення”, рішення 38 
сесії обласної Ради 6 скликання № 893 від 24 червня 2015 року „Про 
Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2020 року”, клопотання обласної державної адміністрації, висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та ветеранів, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації 
Вінницької обласної державної адміністрації О. Задорожної „Про виконання 
рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року № 596 
„Про обласну Програму „Розвиток системи екстреної медичної допомоги 
Вінницької області до 2020 року” (зі змінами) взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів (Грубеляс І.П.) і з питань економіки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ
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Додаток 2 до рішення сесії 
обласної Ради 8 скликання 
від*И(9У!2021 року№ //-£

Додаток №5 до Порядку формування , 
фінансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018 - 2020 роки

Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА_______________________________________________________________________________
найменування головного розпорядника коштів програми

КНП "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"_________________________________________________________________________________________________________________________________
найменування відповідального виконавця програми

Обласна Програма "Розвиток системи екстрениої медичної допомоги Вінницької області до 2020 року", яка затверджена рішенням 31 сесії 7 скликання обласної Ради від 26 квітня 2018 
року №596 "Про обласну Програму "Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року" (зі змінами)___________________________________________________
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердженій

1. Виконання заходів і завдань Програми
2018-2020 роки

№ з/п
Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності

Запланований результат Назва, зміст заходу/ напрям 
діяльності

Досягнуті результати

Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога»

1

Об’єднання відділень екстреної 
медичної допомоги в єдину 
мережу шляхом підключення до 
централізованої оперативно -  
диспетчерської служби.

Підключення відділень ЕМДдо 
центральної оперативної 
диспетчерської

Об’єднання відділень екстреної 
медичної допомоги в єдину 
мережу шляхом підключення до 
централізованої оперативно -  
диспетчерської служби.

Підключення відділень ЕМД до центральної оперативної 
диспетчерської
Обслуговування програмного забезпечення

2

Розширення функції програмно -  
апаратного комплексу ОДС 
«ЕММ -  103» для реалізації 
програми «Доступний пацієнт»

Оптимізація маршруту виїзду 
бригади.
Зменшення кількості хибних 
викликів на 50%.
Визначення місця перебування 
пацієнта у 100% випадків.

Розширення функції програмно-  
апаратного комплексу ОДС 
«ЕЯІМ -  103» для реалізації 
програми «Доступний пацієнт»

Оптимізація маршруту виїзду бригади.
Зменшення кількості хибних викликів на 50%. 
Визначення місця перебування пацієнта у 100% випадків.



3
Створення єдиної системи 
надання екстреної догоспітальної 
допомоги населенню

Охоплення всіх закладів охорони 
здоров’я області єдиним 
інформаційним простором.

Створення єдиної системи 
надання екстреної догоспітальної 
допомоги населенню

Охоплення всіх закладів охорони здоров’я області єдиним 
інформаційним простором.

Покращення матеріально — технічної бази системи ЕМ Д відповідно до сучасних вимог

1
Забезпечення сучасним
лікувально-діагностичним
обладнанням

Зменшення кількості ускладнень 
під час транспортування на 7%

Забезпечення сучасним
лікувально-діагностичним
обладнанням

Закупівля сучасного лікувально-діагностичного обладнання

2

Подальше впровадження 
фармакоінвазивної стратегії при 
наданні медичноїдопомоги 
хворим із гострим коронарним 
синдромом (ГКС)

Зменшення смертності на до 
госпітальному етапі на 5%.

Подальше впровадження 
фармакоінвазивної стратегії при 
наданні медичної допомоги 
хворим із гострим коронарним 
синдромом (ГКС)

Зменшення смертності на до госпітальному' етапі на 5%. 
Закупівлю лікарських засобів для фармакоінвазивної терапії 
хворим із ГКС

Впровадження сучасної моделі управління в системі ЕМ Д

1
Забезпечення умов праці 
медичних працівників відповідно 
до сучасних стандартів

Приведення у відповідність до 
санітарних норм приміщень 
станцій, відділень, пунктів 
базування ЕМД

Забезпечення умов праці 
медичних працівників відповідно 
до сучасних стандартів 
(проведення капітального 
ремонту Ямпільського 
відділення)

Приведення у відповідність до санітарних норм приміщень 
станцій, відділень, пунктів базування ЕМД

Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

1

Надання екстреної медичної 
допомоги постраждалим при 
надзвичайних ситуаціях та 
надзвичайних подіях

Укомплектованість станцій та 
відділень ЕМД засобами 
сортування та індивідуального 
захисту під час надання екстреної 
медичної допомоги при 
надзвичайних ситуаціях на 100%.

Надання екстреної медичної 
допомоги постраждалим при 
надзвичайних ситуаціях та 
надзвичайних подіях

Укомплектованість станцій та відділень ЕМД засобами 
сортування та індивідуального захисту під час надання 
екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях на 
100%.
Придбання засобів індивідуального захисту

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх  виконання:
2 0 2 0  рік

N
з/п

Показник Одиниця виміру
Джерело

інформації
Затверджено
програмою Виконано

Рівень виконання до затвердженого 
програмою (%)

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою (по кожному 

показнику)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Показники затрат

Кількість населення, що обслуговуються Т И С .ф Н . Звітність 1 600 1 600 100%
Кількість місяців обслуговування програмного 
забезпечення

місяць Розрахунок 4 4
/ О

2 Показники продукту /  /

Супровід програмно -  апаратного комплексу «ЕШМ- 
103»

місяць Розрахунок 4 4 100%
г % -



Закупівля та супровід програми «Доступний 
пацієнт» для програмно -  апаратного комплексу 
«ЕІИМ- 103»

пакет послуг Розрахунок 1 1 100%

Закупівля портативних електрокардіографів та їх 
інтеграція з програмним комплексом ОДС «ЕЯІМ - 
103»

комплект Розрахунок 20 20 100%

Закупівля сучасно лікувально -  діагностичного 
обладнання (дефібриляторів) од.

Розрахунок до 
кошторису 5 5 100%

3 Показники ефективності

Покращення своєчасності доїзду бригад екстреної 
медичної допомоги % Звітність 28,00 71,00 43%

Покращилась обробка звернень, 
реєстрація усіх звернень через лінію 
«103», завдяки підключенню до 
центральної оперативної диспетчерської

Зменшення кількості непрофільних викликів % . Звітність 18,50 -23,20 -41,7%

Збільшилась кількість звернень від 
громадян з
неекстрених питань. Збільшення 
кількості хибних викликів.

Співвідношення випадків гострого коронарного 
синдрому до випадків хронічних форм ішемічної 
хвороби серця

% Звітність 5,00 7,35 2,35%
Покращення своєчасності діагностики 
гострого коронарного синдрому

Забезпечення сучасним лікувально -  діагностичним 
обладнанням відповідно до табеля оснащення % Звітність 28,00 28,00 100%

4 Показники якості

Підключення відділень ЕМДдо центральної 
оперативної диспетчерської % Звітність 77,00 77,00 100%

Покращення визначення місця перебування пацієнта % Звітність 85,00 12,00 -73%

Покращення визначення місця 
перебування пацієнта -  показник 
зменшився на 73% у зв’язку з 
неспроможністю операторів мобільного 
зв’язку здійснювати передачу 
відповідних даних через брак 
обладнання

Збільшення якості діагностики ГКС % Звітність 60,00 62,35 2,35%

Збільшення якості діагностики ГКС на 
2,35% відбулося у зв’язку з 
своєчасністю діагностики гострого 
коронарного синдрому

Зменшення летальності в присутності бригад % Звітність 0,14 13,40 12,96%
Зменшення кількості ускладнень під час 
транспортування /

Впровадження регіонального проекту «Вчасна допомога» )  /

1.1. Обєднаїшя відділень екстреної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до централізованої оперативно -  диспетчерської служби ^ у /  ї

1 Показники затрат /
Обсяг коштів передбачених на обслуговування 
програмного забезпечення тис.грн. асигнування 3 348,60 3 348,60 100% / У . " / V '



2 Показники продукту

Супровід програмно -  апаратного комплексу «ЕШМ- 
103»

місяць Розрахунок 36,00 36,00 100%

3 Показники ефективності
Покращення своєчасності доїзду бригад екстреної 
медичної допомоги % Звітність 91,30 91,30 100%

3 Показники якості
Підключення відділень ЕМД до центральної 
оперативної диспетчерської % Звітність 100 100 100%

1.2. Розширення функції програмно - апаратного комплексу ОДС «ЕЯІМ-103 » для реалізації програми «Доступний пацієнт»

1 Показники затрат

Обсяг коштів передбачених на закупівлю та 
супровід програми «Доступний пацієнт» тис.грн. асигнування 860,30 860,30 100%

2 Показники продукту

Закупівля та супровід програми «Доступний 
пацієнт» для програмно -  апаратного комплексу 
ОДС «ЕЮМ-103»

місяць Розрахунок 6,00 6,00 100%

3 Показники ефективності

Зменшення кількості непрофільних викликів % Звітність 8,50 8,50 100%

4 Показники якості

Покращення визначення місця перебування пацієнта % Звітність 90,00 90,00 100%

Покращення матеріально — технічної бази системи ЕМ Д відповідно до сучасних вимог

1 Показники затрат

Забезпечення сучасним лікувально-діагностичним 
обладнанням

тис.грн. асигнування 1 390,00 1 389,46 100%

2 Показники продукту

Кількість придбаного лікувально-діагностичного 
обладнання

ЦІТ. Розрахунок 25,00 25,00 100%

3 Показники ефективності

Покращення своєчасної діагностики гострого 
коронарного синдрому % Розрахунок 2,35 2,35 100%

4 Показники якості

зменшити кількість ускладнень під час 
транспортування

1.3. Створення єдиної системи надання екстреної догоспітальної допомоги населенню /

1 Показники затрат (  /  /

Обсяг коштів передбачених на удосконалення 
програмно -  апаратного комплексу ОДС тис.грн. асигнування 204,00 204,00 100% л  ' Л / '  

/  ■ - ;2 Показники продукту / / * / > X  і / /  9



Розробка програмних додатків до програмно -  
апаратного комплексу ОДС «ЕШМ-ІОЗ» та 
подальший їх супровід для забезпечення обміну 
даними між медичними інформаційними системами 
303 області

місяць Розрахунок 12,00 12,00 100%

3 Показники ефективності

Охоплення закладів охорони здоров’я області 
єдиним інформаційним простором % Звітність 20,00 20,00 100%

4 Показники якості

Зменшення летальності в присутності бригад % Звітність 0,13 0,13 100%

2. Покращення матеріально — технічної бази системи ЕМ Д відповідно до сучасних вимог

2.1.Забезпечення сучасним санітарним автотранспортом

І Показники затрат

Обсяг коштів на закупівлю сучасного санітарного 
автотранспорту з подальшим його технічним 
обслуговуванням

тис.грн. асигнування 3 912,80 0,00 0%

Кошти, не використані у зв’язку з тим, 
що реєстрація автомобілів мала бути 
здійснена у 2020 році так, як попередня 
оплата за санітарний автотранспорт 
була проведена в листопаді-грудні 2019 
року, автомобілі фактично отримано в 
лютому-березні 2020 року, реєстрація 
авто була проведена в березні 2020 року 
за кошти обласного бюджету за 
бюджетною програмою КПКВК МБ 
0712070 "Екстрена та швидка медична 
допомога населенню"

2 Показники продукту

Закупівля сучасного санітарного автотранспорту од. Розрахунок 4,00 0,00 0%

3 Показники ефективності
Покращення своєчасності доїзду бригад % Звітність 13,00 0,00 0%

4 Показники якості

Забезпечення сучасним санітарним автотранспортом % Звітність 9,40 0,00 0%

2.4. Подальше впровадження фармакоінвазивної стратегії при наданні медичної допомоги хворіш із гостріш коронарним синдромом (ГКС)

1 Показники затрат

Обсяг коштів на закупівлю лікарських засобів для 
фармакоінвазивної терапії хворим із ГКС

тис.грн. асигнування 742,50 742,50 100%

'
2 Показники продукту

Закупівля лікарських засобів для фармакоінвазивної 
терапії хворим із ГКС

амп. Розрахунок 21,00 21,00 100% /

3 Показники ефективності /  '



Забезпечення закладів системи ЕМД лікарськими 
засобами для фармакоінвазивної терапії за рахунок 
обласного бюджету

% Звітність 30,00 30,00 100%

4 Показники якості
Кількість до госпітальних тромболізисів, здійснених 
бригадами ЕМД % Звітність 20,3 20,3 100%

3. Впровадження сучасної моделі управління в системі ЕМ Д

3.3. Забезпечення умов праці медичних працівників відповідно до сучасних стандартів

1 Показники затрат

Обсяг коштів, передбачених на проведення 
капітального ремонту Ямпільського відділення тис.грн. асигнування 703,50 703,50 100%

2 Показники продукту

Забезпечення умов праці медичних працівників 
відповідно до сучасних стандартів (ремонт 
приміщень)

приміщення Розрахунок 6,00 6,00 100%

3 Показники ефективності

Приведення у відповідність до санітарних норм 
приміщень станцій, відділень, пунктів базування 
бригад ЕМД

% Звітність 76,00 76,00 100%

4 Показники якості

Покращення умов праці медичних працівників 
відповідно до сучасних стандартів % Звітність 80,00 80,00 100%

3. Забезпечення населення екстреною медичною допомогою під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

Надання екстреної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях

1 Показники затрат

Обсяг коштів на придбання засобів індивідуального 
захисту

тис.грн. асигнування 1 997,90 1 997,90 100%

2 Показники продукту

Придбання обладнання для надання екстреної 
медичної допомоги постраждалим при надзвичайних 
ситуаціях та надзвичайних подіях

комплект Розрахунок 460,00 460,00 100%

3 Показники ефективності Х7 /
Доукомплектування станцій ЕМД засобами 
сортування та індивідуального захисту під час 
надання екстреної медичної допомоги при 
надзвичайних ситуаціях

% Звітність 34 34 100%
( У '//
' І  /

•7

4 Показники якості

Покращення якості надання медичної допомоги 
постраждалим при надзвичайних ситуаціях та 
надзвичайних подіях

% Звітність 61,5 61,5 100% //
------------------------------------- ІА

/ у  /  */ 4 
/ - , / ........- .....................



3. Аналітичний описовий звіт щодо:

3.1. Додаткових заходів, не передбачених програмою; Додаткові заходи, не передбачені даною програмою, протягом звітного періоду не здійснювалися.

3.2. Стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді -  Фінансування, відповідно до затвердженого плану асигнувань.

3.3. Результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді -  за час існування 
програми проведено:

Підключення усіх відділень екстреної медичної допомоги, що розташовані в районах області, в єдину мережу шляхом підключення до центральної оперативної диспетчерської

Охоплення майже всіх закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором

Доведення своєчасної діагностики гострого коронарного синдрому до запланованих показників
Покращення забезпечення бригад екстреної медичної допомоги сучасним лікувально-діагностичним обладнанням

Покращення умов праці медичних працівників шляхом приведення у відповідність до сучасних стандартів та санітарних норм приміщень станцій, відділень та пунктів базування бригад екстреної медичної 
допомоги

Укомплектування станцій та від ділень екстреної медичної допомоги засобами сортування та індивідуального захисту під час надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях

3.4. Проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення) -  Проблемні 
питання на даному етапі реалізації програми відсутні.
3.5. Висновки та пропозиції щодо:

3.5.1. - впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону -  Об’єднання відділень екстреної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до 
централізованої оперативно -  диспетчерської служби та розширення функції програмно -  апаратного комплексу ОДС «ЕШМ -  103» для реалізації програми «Доступний пацієнт»дало змогу оптимізувати маршрут виїзду 
бригади, зменшити кількості хибних викликів та визначити місце перебування пацієнта у 100% випадків

3.5.2. доцільності продовження виконання програми -  Продовження виконання плану заходів, необхідне для зменшення кількості хибних викликів, визначення місця перебування пацієнта, зменшення кількості 
ускладнень під час транспортування хворих.

3.5.3. уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, рбсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання. По уточненню індикаторів (показників) оцінки 
результативності реалізації програми див.П.2. /

Директор Департаменту
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