
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036, тел. (0432) 66-12-05, тел/факс. 66-12-11
E-mail: vinuoz@ukr.net

30.01.2019 №11/- Вінницька обласна Рада

За дорученням голови Вінницької облдержадміністрації, Департамент 

надає інформацію про виконання обласних програм за 2018 рік відповідно до 

додатків 2,3 до рішення 24 сесії обласної ради 7 скликання від 28 вересня 

2017 року №469.

Додатки на арк.

Директор Департаменту Л.О.Г рабович

Курган О.Л. 660265  
Швець Л.М. 660265

mailto:vinuoz@ukr.net


Додаток 2 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 28 вересня 2017 року №469

Д одаток № 5 до П орядку формування , 
ф інансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018 рік 

Департамент охорони здоров'я ОДА
найменування головного розпорядника кош іів програми

КУ мТМО 1ЮЦЕМДМК"_______
найменування відповідального виконавця програми

Обласна Програма "Розвиток системи екстренної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року", рішення 4 сесії 7 скликання №45 від 11.02.2017, рішення 31 сесії 7 
скликання обласної Ради від 26.04.18 №596 "Про обласну Програму "Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"__________________
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконаний заходів і завдань Програми

№ Заплановані заходи Фактично проведені заходи
Назва, зміст заходу/напрям  

діяльності Запланований результат
Назва, зміст заходу/нанрим 

діяльності
Досягнуті результати

1.

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

Підключення відділень ЕМ Д до  
центральної оперативної 
диспетчерської. Охоплення всіх 
закладів охорони здоров’я 
області єдиним інформаційним  
простором.

О б’єднання відділень екстреної 
медичної ДОПОМОГИ В єдину 
мережу шляхом підключення до  
централізованої оперативно -  
диспетчерської служби.

Підключення відділень ЕМ Д до  
цеі ітрал ьної оперативної 
диспетчерської. Охоплення всіх 
закладів охорони здоров’я 
області єдиним інформаційним 
простором.

2.

Розширення функції програмно 
-  апаратного комплексу ОДС. 
«ЕШМ -  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 гіроірамно 
-  апаратного комплексу ОДС  
«ЕМ М  -  103» для реалізації 
програми «Доступний пацієнт» Оптимізація маршруту виїзду 

бригади. Збільшення кількості 
хибних викликів.

3.

Забезпечення сучасним 
лікувально -  діагностичним  
обладнанням

Зменшення кількості 
ускладнень під час 
транспортування на 7%.

Забезпечення сучасним 
лікувально -  діагностичним  
обладнанням

Закупівля сучасного лікувально- 
діагностичного обладнання



2. А наліз виконання показників та пояснення щ одо їх виконання:

№  з/п І Іоказник Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено програмою Виконано
Рівень виконання 
до затвердженого 

програмою(%)

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

П оказники затрат

Кількість населення, що 
обслуговується

тис.чол. звітність закладу 1600 1600 100

Кількість місяців 
обслуговування програмного 
забезпечення

місяць розрахунок 4 4 100

Показники продукту

Супровід програмно-апаратного 
комплексу «ERIM -103»

місяць розрахунок 4 4 100

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

пакет послуг розрахунок 1 1 100

електрокардіографів та їх 
інтеграція з програмним

комплект розрахунок 20 20 100

Закупівля сучасного лікувально 
-  діагностичного обладнання

од. розрахунок 5 5 100

П оказники еф ективності

Покращення своєчасності 
доїзду бригад екстреної 
медичної допомоги

% звітність закладу 28 71 43

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

Зменшення кількості 
непрофільних викликів

% звітність закладу 18,5 -23,2 -41,7

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

гострого коронарного синдрому 
до випадків хронічних форм 
ішемічної хвороби ссрця

% звітність закладу 5 7,35 2,35
Покращення своєчасності 
діагностики гострого 
коронарного синдрому

Забезпечення сучасним  
лікувально -  діагностичним  
обладнанням відповідно до  
табеля оснащення

% звітність закладу 28 28 100

П оказники якості



*
Підключення відділень ЕМ Д до  
центральної оперативної 
диспетчерської

% звітність закладу 77 77 100

Покращення визначення місця 
перебуваї 111 я пацієї гга

% звітність закладу 85 12 -73

1 НЖрашеНИЯ визначення місіІЯ 
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 
ІК С

% звіт ність закладу 60 62,35 2,35

Збільшення якості діагностики 
І КС на 2,Я5% відбулося у 
зв’язку з своєчасністю 
д іа гнос тик и гострого 
коронарною синдрому.

Зменшення летальності в 
присутності бригад

% звітність закладу 0,14 13,1 12,96
Зменшення кількості 
ускладнень під час 
транспортування

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 -  Очікувані результати 
виконання даної програми розраховані до 2020 року.

3.4. Проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконаним 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. О б’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», що дасть змогу оптимізувати маршрут виїзду бригади, зменшити кількості хибних викликів на 50% та визначити місце перебування п а п іс т а  у 100% випадків. Забезпечення сучасним 
лікувально -  діагностичним обладнанням дасть змогу зменшити кількість ускладнень під час транспортування на 7%.

3.5.2. доцільності продовження виконання програми - 1  Іродовження виконання плану заходів, необхідних 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, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання. По уточненню індикаторів (показників) оцінки результативності 
реалізації програми див.П.2.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА

Начальник управління фінансово-економічного та 
правового забезпечення

Л.О.Грабович

О.С.Житанська



Додаток 3 до рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликаним 
від 2Н вересня 2017 року №4<І9

Фінансування обласних програм за 2018 рік

Х?з/п Показник
Обсяг кош тів, передбачений на 

ф інансування заходу л ідно  нроірам и

О бсяг коштів, передбачений на 
фінансування заходів у відповідному 

джерелі на 2018 рік  з урахуванням змін

Ф актнч «о профінансовано у звітному 
році

Касо ві видатки У звіз ному ропі ІСредиюрсі.ка заборгованість 
році

у звітному
іп л и іііо к  невикористаних асигнувань

Пояснення ЩОДО 
розбіжностей тя 

відхилень
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Обласна 11 рої рам а "Розвиток 
системи екстренної медичної 
допомоги Ні і іп и ц і . к о ї  облас іі до 2020 
року” 7320 2353,6 2353,1 2353,1 0.5
Об'єднання відділень екстреної медичної 
допомоги в слину мережу шляхом 
підключення до цеіпралпованої оперативно 
диспетчерськоїс лужби 1200 544,6 544,6 544,6 0

Розширення функції нрирамно-анаратного 
комплексу ОДС ”1?к1М-103” для реалізації 
програми "Доеіунний пацієнт" 3510 419 419 419 0
Забезпечення сучасним лікунально- 
діапіосгичним обладнанням
(дефібрилягі^и) 2610 1390

•
1389,5

•
1 3 Я < 5 ^

V

0,5
*

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької’ ОДА

Начальник управління фінансово- 
економічного та правового забезпечення

Л.О.Г рабович

Ж итанська


