
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження плану розвитку
комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне 

об'єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Вінницької обласної Ради»

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини статті 55 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 20 сесії обласної Ради З 
скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року «Про об'єкти комунальної 
власності», рішення 44 сесії обласної Ради 7 скликання від 23 липня 2020 року 
№ 944 «Про звіт голови обласної Ради Олійника А.Д. за 2019 рік», на 
виконання пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 
року № 513 «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році», наказу 
Міністерства охорони здоров'я України від 31 липня 2020 року № 1742 «Про 
затвердження Типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я», з 
метою підвищення рівня медичного обслуговування, впровадження нових 
підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового 
забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, висновки постійних 
комісій обласної Ради, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:

1. Затвердити план розвитку комунального некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об'єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» згідно з 
додатком 1 до цього розпорядження.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійні 
комісії обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та 
зайнятості населення (Хребтій Я.В.) і з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради
і----^  мполитик



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядженням голови 
Вінницької обласної 
від

План розвитку

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА 
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

І. Загальні положення

Відповідно до рішення № 849 «Про питання діяльності закладів охорони 
здоров'я -  об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області» 39 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 26 
вересня 2019 року створено комунальне некомерційне підприємство 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» (далі -  
КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР»).

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків 
комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на праві 
оперативного користування. Власником є територіальні громади сіл, селищ, 
міст Вінницької області в особі Вінницької обласної Ради.

Основним завданням системи екстреної медичної допомоги є організація 
та забезпечення:

- надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної 
медичної допомоги, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків;

- медико-санітарного супроводу масових заходів та заходів за участю 
осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона;

- взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств, інших 
центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виникнення 
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Основними принципами функціонування системи екстреної медичної 
допомоги є:

- постійна готовність до надання екстреної медичної допомоги;
- оперативне та цілодобове реагування на виклики екстреної медичної 

допомоги;
- доступність та безоплатність екстреної медичної допомоги, її 

своєчасність, якість та пріоритетність;
- послідовність та безперервність надання екстреної медичної допомоги 

та її відповідність єдиним вимогам;
- регіональна екстериторіальність.



Під час створення підприємства нам вдалось об’єднати всі напрямки 
діяльності, які на нашу думку, має координувати Центр.

На даний час наш Центр здійснює свою діяльність за такими 
напрямками:

1. Обслуговування викликів про екстрену медичну допомогу;
2. Обробка викликів про неекстреиу медичну допомогу, переадресація 

цих викликів на пункти невідкладної медичної допомоги Центрів первинної 
медико-санітарної допомоги (далі ЦПМСД) та контроль за їх виконанням;

3. Обслуговування викликів по транспортуванню хворих;
4. Обслуговування викликів виїзної консультативної медичної 

допомоги;
5. Надання консультативної медичної допомоги;
6. Надання психологічної медичної допомоги;
7. Надання телеметричної (кардіологічної) допомоги;
8. Доставка крові та кровозамінників;
9. Збір інформації та організація надання медичної допомоги при 

надзвичайних ситуаціях;
10. Обробка звернень на "Гарячу лінію" щодо роботи системи ЕМД в 

області;
11. Взаємодія з іншими екстреними службами.

КНП «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» обслуговує все населення м. 
Вінниці та Вінницької області, що складає І 569 323 осіб.

За І півріччя 2020 року опрацьовано 273 1 10 звернень, що надійшли до 
центральної оперативної диспетчерської підприємства.

За 2019 рік надійшло 533 489 звернень за ЕМД, що на 2,1% більше, ніж за
2018 рік (522 669 звернень).

За І півріччя 2020 року бригадами ЕМД області здійснено 102 260 виїздів 
за викликами.

За 2019 рік бригадами ЕМД області здійснено 212 988 виїздів за 
викликами, що на 3,3% менше, ніж у 2018 році (220 159 виїздів).

У підприємстві працює 1747 осіб, з них 236 лікарів, 821 молодших 
спеціалістів з медичною освітою, 33 молодшого медичного персоналу, 53 
спеціалісти та 604 інших працівників. Більшість медичних спеціалістів мають 
вищу та першу категорії.

В структуру обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф входить 8 станцій екстреної медичної допомоги, 22 відділення 
екстреної медичної допомоги та 31 пункт постійного базування бригад 
екстреної медичної допомоги.

Кількість бригад екстреної медичної допомоги -  119.



II. Програма організаційно-управлінських змін

Підприємство очолює директор, організацію лікувального процесу 
здійснює медичний директор, оперативну роботу очолює заступник директора з 
оперативної роботи, рішенням технічних питань займається заступник 
директора з технічних питань, організацію фінансово-економічної діяльності 
підприємства здійснює головний бухгалтер.

Структура
КНТЇ «ТМ О  «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф Вінницької обласної Ради»

І Адміністративна частина

Оперативно-диспетчерське
управління

---------- — ^ 7 . •— ......-

Центральна оперативна 
диспетчерська

Відділ автоматизованих 
систем управління ,

Відділ виїзної ^
консультативної медичної

Центральне Виділення .N»1 Відділення №2 і 

Філія КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» «Бершадська СЕМД» 

Бершадське ВЕМД Тростянеиьке ВЕМД |

■»Філія КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» «Гайсннська СЕНД»[

Гаиспнське ЕіЕМД Теплішьке ВЕМД]

Немішівське ВЕМД

Відділ ШМД та експертизи 
якості налання

-»Ф ілія КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» «Жмеринська СЕМД»

Консультативний 
телеметричний центр

Навчально-тренувальний
відділ

Відділ медицини катастроф

Аптечне відділення

Інформаційно-аналітичний 
відділ медичної статистики

Відділ економіки, фінансів, 
бухгалтерського обліку та 

звітності

Господарсько- 
обслуговуючий відділ

Філія КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» «Вінницька СЕМД»

Жмеринське ВЕМД

Тиврівське ВЕМД

Барське ВЕМД 

Шаргородське ВЕМД '

^Філія КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» «Липовецька СЕМД» 

Лпгіовеньке ВЕМД Погребншенське ВЕМД j

—>Філія КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» «Тульчинська СЕМД»

Тульчинське ВЕМД Крнжопільське ВЕМД

7'омашпільське ВЕМД

-> Філія КЕШ «ТМО -.«ВОЦЕМДМК ВОР^ «Хмільницька СЕМД»

Хмільницьке ВЕМД Калннівське ВЕМД :

Козятинське ВЕМД
v

Філія КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» «Могилів-Подільська СЕМД»

Могилів-Подільське BEМД Ямпільське ВЕМД



1. Заходи з впровадження ефективної структури управління 3 0 3 .

З метою удосконалення структури управління підприємством та 
підвищення якості управління підприємством в кризовий період, доцільним є 
впровадження лінійно-штабної структури управління.

1. Директором підприємства створена адміністративно-управлінська 
частина в складі медичного директора, заступників за напрямками -  
оперативної роботи, організаційно-методичної роботи, технічних питань, та 
відділи за напрямками роботи -  відділ економіки, фінансів, бухгалтерського 
обліку та звітності, відділ виїзної консультативної медичної допомоги, 
навчально-тренувальний відділ, інформаційно-аналітичний відділ медичної 
статистики, відділ медицини катастроф, відділ екстреної медичної допомоги та 
експертизи якості надання медичної допомоги, оперативно-диспетчерське 
управління, консультативний телеметричний центр, аптечне відділення, 
господарсько-обслуговуючий відділ. Кожний працівник адміністративно- 
управлінської частини та керівники відділами відповідальні за конкретні 
функції управління, складається з фахівців, компетентних у певній окремій 
галузі,

2. Для підвищення регулювальної та координувальної ролі управління, 
надання йому більшої гнучкості та динамічності введені такі структурні 
елементи системи управління, як філії підприємства -  для управління 
виробничим процесом в окремих територіях Вінницької області.

3. Структура управління будується з урахуванням таких вимог:
- поділ на підрозділи, розмір І значущість яких дає змогу керувати ним 

керівником окремого фаху;
- між керівниками жорстко розмежовуються їхні обов’язки;
- при керівниках створюються виробничі штаби;
- забезпечуються умови для своєчасного розв’язання поточних проблем 

на нижчих організаційних рівнях.
4. Реалізація основних функцій підприємства можлива за умови 

врахування принаймні двох чинників—  планування та управління діяльністю 
самого підприємства, а також психологічних аспектів.

Процес планування та контролю в КНГІ «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» 
регулюється наступними основними документами:

1. Статут КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР», тощо;
2. Наказ МОЗ України від 14.03.2011 року № 142 «Про вдосконалення 

державної акредитації закладів охорони здоров’я »;
3. Наказ МОЗ України від 20.12.2013 р. № 1116 «Про внесення змін до 

наказу МОЗ України від 14 березня 201 1 року № 142 «Про вдосконалення 
державної акредитації закладів охорони здоров'я»»;

4. Комплексний план роботи на рік;
5. Плани роботи поквартальні;
6. Плани роботи щомісячні (координаційний план роботи).
Діяльність щодо надання медичних послуг планується, виконується,

контролюється і коригується за допомогою аналізування та проведення 
експертних оцінок медичної та обліково-звітної документації роботи КНП 
«ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» за минулий рік та щоквартально, яка знаходиться у



завідувачів структурними підрозділами, заступника головного лікаря з 
медичної частини.

При плануванні процесів надання послуг в них відображаються:
а) цілі медичного закладу в сфері якості і вимої н до послуг, що вказані в

Н Д ;
б) потреба в документації і ресурсах для забезпечення відповідності 

послуг;
в) необхідні дії по аналізу і перевірці виконання програм;
г) записи, необхідні для підтвердження відповідності процесів і послуг. 
Відповідальність за планування надання медичних послуг покладена на

медичного директора, заступників директора, відповідно до розподілу 
обов’язків, і на керівників структурних підрозділів.

5. Не менш важливим є професійне зростання. Професійне зростання 
керівників підприємства, як антикризових менеджерів дозволить сумістити 
управління виробничим процесом із лінійно-функціональної до матричної 
структури управління.

2. Розроблення та впровадження заходів зі зменшення терміну доїзду 
бригад екстреної медичної допомоги до пацієнта пі покращення якості 
надання екстреної медичної допомоги

Дотримання розроблених протоколів диспетчеризації, впровадження в 
лікувально-діагностичний процес новітніх технологій та сучасних методик 
надасть можливість скорочення терміну доїзду до пацієнта та покращення 
якості надання екстреної медичної допомоги пацієнтам/постраждалим:

Заходи
1. Впровадження оновлених протоколів диспетчеризації

Термін -  2021

2. Удосконалення програмно-апаратного комплексу «ЕЯЇМ 103».
Термін 2020

3. Скорочення середнього часу обробки звернень хворого/ 
постраждалого.

Термін -  2020

4. Скорочення середнього часу підтвердження виклику бригадою ЕМД.
Термін -  2020

5. Розширення функції програмно-апаратного комплексу ОДС "ЕЯІМ 
103" для реалізації програми "Доступний пацієнт".

Термін -  2021-2022

6. Створення багатозонової системи радіозв’язку оперативно- 
диспетчерської служби.

Термін -  2021-2022

3. Розроблення та впровадження заходів з покращення якості надання 
екстреної медичної допомоги

Дотримання розроблених «Маршрутів пацієнта», впровадження в 
лікувально-діагностичний процес новітніх технологій та сучасних методик



надасть можливість скорочення терміну доїзду до пацієнта та покращення 
якості надання екстреної медичної допомоги паиіснтам/постраждалим:

Заходи

1. Забезпечення структурних підрозділів підприємства лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення.

Термін -  постійно
2. Забезпечення достатньої кількості лікарських засобів для проведення 

догоспітальних тромболізисів хворим на ГКС бригадами екстреної медичної 
допомоги.

Термін -  постійно
3. Забезпечення достатнього обсягу коштів на придбання засобів 

індивідуального захисту персоналу в умовах пандемій гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричинену коронавірусом 5АК8-СоУ-2.

Термін -  до стабілізації епідситуації
4. Забезпечення телеметричним зв'язком для ЕКГ-діагностики 100 % 

бригад екстреної медичної допомоги.
Термін -  2021-2022

4. Розроблення та впровадження заходів зі зменшення кількості 
непрофільних викликів.

1. Удосконалення співпраці із сімейними лікарями з метою послідовності 
надання медичної допомоги.

Термін -  постійно

2. Покращення взаємообміну інформацією з закладами первинної медико- 
санітарної допомоги щодо хворих, яким надана екстрена медична допомога.

Термін -  постійно

3. Удосконалення співпраці з ІДПМСД щодо збільшення кількості 
переадресації викликів.

Термін -  постійно
4. Проведення інформаційних кампаній щодо зменшення кількості 

непрофільних викликів.
Термін -  постійно

5. Розроблення та впровадження заходів з підвищення професійного рівня 
й професійної майстерності працівників системи екстреної медичної 
допомоги та працівників інших аварійно-рятувальних служб.

1. Покращення матеріально-технічної бази навчально-тренувального 
відділу (розширення приміщення) з метою проведення навчань для більшої 
кількості медичних та немедичних працівників.

Термін -  2021-2022

2. Подальше впровадження сучасних елементів телемедицини в області.
Термін -  2021-2022



III. Програма фінансово-економічної діяльності

1. Оцінка стану фінансування підприємства за 2018-2020 роки

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
тис.грн.

№
з/п

Показник 2018р 2019 Відхилення 2019 від 
2018

Очікувані
дані

2020р.

Відхилення 2020 від 
2019

абсолютне відносне(%) абсолютне відносне(%)
1. Активи

підприємства
145950.6 174471,0 28520.4 19,5% 434594,2 260123,2 149,1%

2. Необоротні
активи

126187,7 148520,7 22333,0 17,7% 375081,5 226560,8 152,5%

питома вага у 
загальному 
обсязі активів,%

86,5% 85,1% 86,3 87,1%

3. Оборотні активи 19762.9 25950.3 6187.4 31.3% 59512.7 33562,4 129,3%
питома вага у 
загальному 
обсязі активів,%

13,5% 14.9% 13,7 12,9%

3.1. Матеріальні 
оборотні активи

19702,1 25929,3 6227,2 31.6% 59512,7 33583,4 129,5%

питома вага у 
загальному 
обсязі оборотних 
акти вів,%

99.7 99.9% 100% 100,1%

3.2. Дебіторська
заборгованість

16.6 0 -16,6 -100% 0 0 0

питома вага у 
загальному 
обсязі оборотних 
активі в,%

0,1% 0

3.3. Грошові кошти 
та їх еквіваленти

44.2 21.0 -23,2 -52,5% 0 -21,0 -100%

питома вага у 
загальному 
обсязі оборотних 
активі в,%

0,2% 0.1% -0,1 -100%

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

2019 рік до 2018 року
Загальний обсяг активів зріс на суму 28520,4 тис. грн.(19,5 %), у зв’язку із 
отриманням необоротних активів та оборотних активів.
Необоротні активи зросли за рахунок закупівлі/отримання основних засобів на 
суму 22333 тис.грн., 17,7 %.
Оборотні активи зросли на 6187,4 тис. гри (31,3%) за рахунок отримання 
матеріальних ОА (медикаментів, палива, запасних частим, основних засобів, 
тощо) на 6227,2 тис.грн., 31,6 %, зменшення дебеторської заборгованості на



суму 16,6 тис.грн., 100%, зменшення грошових коштів та їх еквівалентів на 
суму 23,2 тис.грн., 52,5%.
2020 рік до 2019 року
Очікується зростання загального обсягу активів на суму 260123,2тис. грн.( 149,1 
%), за рахунок отриманням необоротних активів та отриманням оборотних 
активів.
Очікується зростання необоротних активів па суму 226560,8 тис. грн.( 152,5 %), 
за рахунок закупівлі основних засобів.
Очікується зростання оборотних активів на суму 33562,4 тис. грн.( 129,3 %), за 
рахунок за рахунок отримання матеріальних ОД (медикаментів, палива, 
запасних частин, основних засобів, тощо), та зменшення грошових коштів та їх 
еквівалентів на суму 21,0 тис.грн., 100 %.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
тис.грн.

№
з/п

Показник
(фінансування)

201 8р 2019 Відхилення 2019 від 
2018

Очікувані
дані

Відхилення 2020 від 
2019

абсолютне відноснс(%) 2020р. абсолютне відносне(%)
1. Обсяг

надходжень за 
усіма
джерелами
утворення
активів

250965,6 591728,3 340762.7 135,8% 530266,5 -61461,8 -10,4%

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

240601,1 569121,6 328520,5 136,5% 237987,3 -331134,3 -58,2%

питома вага у
загальному
обсязі
надходжень, %

95,9% 96,2% 44,9%

1.2. Надходження 
на виконання 
державних 
цільових 
програм

9198,2 10086.3 888,1 9.7% 288928.6 278842,3 2764,6%

питома вага у
загальному
обсязі
надходжень, %

3,7% 1,7% 54,5%

в тому числі
1.2.1. Матеріальні 

цінності та 
грошові кошти 
за рішеннями 
центральних 
органів 
виконавчої 
влади України

9198,2 10086,3 888,1 9.7% 5919.4 -4166,9 -41,3%

1.2.2. Реалізація
інвестиційних
проектів

:
і ] 
: і ! 1 1



(Д Ф РР )
1.2.3. Дохід від плати

за послуги
згідно ЗУ «Про
Державні
фінансові
гарантії
медичного
обслуговування
населення»

283009,2 283009,2 100%

1.3. Надходження 
від платних 
послуг

1,4 27,9 26,5 1 892.9% 2.4 -25,5 -91,4%

питома вага у
загальному
обсязі
надходжень, %

0,001% 0,005% 0,0004

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

1056,8 12439,1 11382,3 1077,1% 3348,2 -9090,9 -73,1%

питома вага у
загальному
обсязі
надходжень, %

0,4% 2,1% 0.6

1.5. Інші
надходження

108,1 53,4 -54,7 -50.6% -53,4 -100%

питома вага у
загальному
обсязі
надходжень, %

0,04% 0.01%

Динаміка 2019 рік до 2018 року:
Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 зріс на 340762,7 тис.грн., 135,8 %, 
в тому числі за рахунок :

надходжень з обласного бюджету на 328520,5 тис.грн., 136,5%;
- надходжень на виконання державних цільових програм -  888,1тис.грн., 9,7 

%, за рахунок коштів на придбання засобів індивідуального захисту;
надходжень від платних послуг 26,5 тис.грн., 1892,9 %, за рахунок 

збільшення кількості виїздів на супровід спортивних змагань;
- надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників -  11382,3 тис.грн., 

1077,1%), за рахунок благодійної допомоги від Фонду Ріната Ахметова 
(отримання санітарних автомобілів);

- зменшення інших надходжень -  на 54,7 тис.грн., 50,6 %., за рахунок 
зменшення надходжень від реалізації майна.

Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються 
наступним чином:

Загальний очікуваний обсяг надходження коштів у 2020 зменшиться на 61461,8 
тис.грн., 10,4 %, в тому числі за рахунок :



зменшення надходжень з обласного бюджету на 33 1134,3 тис.грн., 58,2 %; 
збільшення надходжень на виконання державних цільових програм на Ц 
278842,3 тис.грн., 2764,6 %, за рахунок доходу від плати за послуги згідно і 
ЗУ «Про Державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення»;
зменшиться надходжень від платних послуг (розшифровка додається - п.
3.5.) на 25,5 тис.грн., 91,4 %, за рахунок зменшення кількості виїздів на 1 
супровід масових заходів, у зв’язку з запровадженням карантинних 
обмежень;
зменшиться надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників на 
9090,9 тис.грн., 73,1%, у зв’язку зі зменшенням благодійних надходжень; 
зменшення інших надходжень -  на 53,4 тис.грн., 100 %, за рахунок 1 
зменшення надходжень від реалізації майна.



АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
тис.грн.

№
з/п Напрямок витрат

Касові видатки по роках
2018 2019 Очікувані дані 2020р.

приміткавсього

питома 
вага у 

загально 
му обсязі 
витрат,%

всього

питома 
вага у 

загальн 
ому 

обсязі 
витрат, 

%

відхилення 
2019 до 
2018 ,%

всього

питом 
а вага 

У
за гал ь 
ному 

обсязі 
витрат

,%

Відхиле 
ння 

2020 до 
2019 ,%

/. Поточні видатки 239752,9 95,6% 378487.0 63,9% 57.9% 500294.0 94,3% 31,3%
1.1. Видатки на оплату прані з нарахуваннями 

на оплату праці
195166,9 77,8% 3 1 7846,9 53,7% 62,9% 397462,4 74,9% 25,0%

1.2. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 6690,2 2,7% 13048,7 2,2% 95,0% 25636,9 4,8% 96,5%
1.3.
1.4.

Продукти харчу 'ванн я 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4000,9 і ,6% 4290,9 0,7% 7.2% 5195,4 1,0% 21,1%

1.5. ( ’оиіальне забезпечення 220,0 0,1 % 265,8 0,04% 20,8% 311,8 0,1 % 1 7,3%
1.6. Інші поточні витрати (послуги, матеріали, 

відрядження. навчання, інші поточні 
видатки)

33674.9 13,4% 43034,7 7,3% 27.8% 71687,5 13,5% 66,6%

Капітальні видатки 11 178.5 4.4% 213285,5 36,1% 1808.0% 29972.5 5,7% 85,9%
2.1. Придбання обла<)нання / предметів 

довгострокового користування
7336,4 2.9% 21 1 125,5 35,7% 2777.8% 29972,5 5,7% 85,8%

і Капітальний ремонт 3230.2 1.3% 2160,0 0.4% -33.1% 0 -100%
2.3. Реконструкція та реставрі/нія 61 1,9 0,2% 0 -100% 0

Разом 250931.4 591772,5 135.8% 530266.5
.....

11,0%



Динаміка 2019 р.до 2018 року:
Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 зріс па 340841,1 тис.грн., 135,8 %, 
в тому числі:
- видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці у 2019 р зросли 
на 122680,0 тис. гри, 62,9%; за рахунок підвищення мінімальної заробітної 
плати та відповідно нарахувань на оплату праці;
- видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали у 2019 р зросли на
6358.5 тис. грн, 95,0%; за рахунок збільшення цін на медикаменти та 
перев’язувальні матеріали;
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2019 р зросли на
290.0 тис. грн, 7,2%; за рахунок збільшення цін на енергоносії;
- видатки на соціальне забезпечення у 2019 р зросли на 45,8 тис. грн, 20,8%; за 
рахунок збільшення вартості страхування;
- видатки на інші поточні витрати (послуги, матеріали , відрядження, 
навчання, інші поточні видатки) у 2019 р зросли на 9359,8 тис. грн, 27,8%; за 
рахунок збільшення вартості послуг;
- капітальні видатки у 2019 р зросли на 202107,0 тис. грн, 1808,0%; за рахунок 
збільшення закупівлі обладнання.

Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються 
наступним чином ( по аналогії 2019р.):
Очікуваний загальний обсяг коштів, що надійдуть у 2020 зменшиться на
61506.0 тис. гри., 10,4%, в тому числі:
- видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці у 2020 р зростуть 
на 79615,5 тис. грн, 25,0%; за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати 
та відповідно нарахувань на оплату праці, а також за рахунок коштів, виділених 
на виплату доплат до заробітних плат медичним та іншим працівникам закладу, 
які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом БАЯ8-СоУ-2;
- видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали у 2020 р збільшилися 
на 12588,2 тис. грн, 96,5%; за рахунок збільшення цін на медикаменти та 
перев’язувальні матеріали, а також за рахунок придбання засобів 
індивідуального захисту для забезпечення працівників закладу, які 
безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом БАІ18-Со\7-2;
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2020 р зросли на
904.5 тис. грн, 21,1%; за рахунок збільшення цін на енергоносії;
- видатки на соціальне забезпечення у 2020 р зросли на 46,0 тис. грн, 17,3%; за 
рахунок рахунок збільшення вартості страхування;
- видатки на інші поточні витрати (послуги, матеріали, відрядження, 
навчання, інші поточні видатки) у 2020 р зросли па 28652,8 тис. грн, 66,6 %; за 
рахунок збільшення вартості послуг;



- капітальні видатки у 2020 р зменшились па 183313,0 тис. грн, 85,9%; за 
рахунок зменшення закупівель обладнання.

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
1 2 3 4 5

1. Екстрена медична допомога 232870,7
2. Екстрена медична допомога 

пацієнтам з підозрою або 
встановленим захворюванням на 
гостру респіраторну хворобу 
СОУЮ-19, спричинену 
короновірусом 5А К5“СоУ-2

50138.5

Разом 283009,2

Коригування у бік збільшення або зменшення фінансування за ПМГ за 
попередній період не відбувалося.



3. Очікуваний обсяг 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

прогнозні 
витрати 2020р.

за
договором 

з НСЗУ

за договорами 
з підпри
ємствами 

платні
послуги

Обласний
бюджет

Інші джерела Разом доходів

1. Реалізація програми медичних 
гарантій за договором з НСЗУ

283009,2 283009,2 283009,2

2. Реалізація обласних цільових програм 243906,7 243906,7 243906,7
■*> Реалізація окремих послуг на 

договірних засадах з підприємствами, 
установами, організаціями, фізичними 
особами

3350,6 3350,6 3350,6

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

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

8. Здійснення фінансової діяльності 
(позики, депозит тощо)

Разом 283009,2 243906,7 3350,6 530266,5 530266,5



4. Очікуваний обсяг 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

Питома вага у 
загальному обсязі 

інших джерел
1. Платні послуги 2.4 0,0004
2. Реалізація інвестиційних недержавних 

проектів
3. Залучення грошових коштів та інших 

ресурсів (людських. матеріальних, 
інформаційних ’іо т о )  (фандреГпинг)

3348.2 0,6

4. Реалізація грантових проектів
Разом 3350.6 0,63

5. Обгрунтування необхідності капітальних інвестицій у підприємство 
(закупівля обладнання, будівництво, ремонт приміщень тощо).

З метою покращення санітарно-гігієнічного стану та зменшення втрат 
теплової енергії в приміщеннях:
- провести технічне обстеження адміністративні будівлі центрального 
відділення Вінницької СЕМД;
- провести технічне обстеження покрівлі відділення №1 Вінницької СЕМД;
- отримати висновки про технічний стан будівель;
- замовити та оплатити проектно-кошторисну документацію на утеплення 
фасаду і торцевих стін адміністративні будівлі центрального відділення 
Вінницької СЕМД;
- замовити та оплатити проектно-кошторисну документацію на ремонт 
покрівлі відділення №1 Вінницької СЕМД;
- провести капітальні ремонти приміщень відділень, а саме: Хмільницького 
(с.Уланів), Козятинського, Літинського;
- провести капітальний ремонт скатного даху з утепленням фасадів будівлі філії 
«Гайсинської СЕМД».

Для покращення матеріально-технічного стану підприємства та рівня 
якості надання екстреної медичної допомоги необхідно придбати відповідне 
обладнання.



6. Розроблення моделі впровадження платних послуг.

Введені платні послуги у відповідності до розпорядження голови 
Вінницької обласної державної адміністрації «Про затвердження Тарифу на 
платну послугу, що надається комунальним не комерційним підприємством 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» та до 
вимог чинного законодавства.

Затверджені тарифи оприлюднені па сайтах органу місцевої влади та 
підприємства, в місцях надання послуг, в ЗМІ, соц.мережах тощо.

Затверджені послуги надавати, згідно наказу підприємства та затверджених 
тарифів.
Здійснювати моніторинг та маркетинг послуг підприємства.
Розроблені та подані на розгляд до Департаменту охорони здоров’я 

26.02.2020 року платні послуги «Медичне обслуговування закладів відпочинку, 
спортивних змагань, масових та громадських заходів» згідно вимог чинного 
законодавства.

7. Оцінка рівня енергоспоживання будівель підприємства та планування 
заходів щодо підвищення їх енергетичної ефективності.

Оцінка рівня енергоспоживання та проведення енергоаудиту в 2020 році не 
здійснена.
Для підвищення енергоефективності будівель та споруд необхідно здійснити 
фасадне утеплення стіп, утеплення горищ та інженерних мереж системи 
опалення. Проводиться заміна ламп розжарювання па енергозберігаючі лампи, 
планується встановлення енергозберігаючих ламп зовнішнього освітлення.



IV. Програма управління якістю надання екстреної медичної допомоги

1. Впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної 
допомоги.

В КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» наявні наступні документи:
- безстрокова ліцензія на право провадження господарської діяльності з 

медичної практики згідно наказу МОЗ України від 02.04.2020 № 761 «Про 
видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з медичної 
практики»,

-ліцензія на право здійснення господарської діяльності з обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, (термін дії ліцензії’ 
29.04.2020-29.04.2025),

-сертифікат на систему управління якістю Qualiti Management System 
Certificate, зареєстрований в ОС СУ 04.11.2019 № UA.TER.Q. 165-19, яким 
посвідчується, що система управління якістю стосовно діяльності лікарняних 
закладів (код ДКПП 86.10), яку здійснює підприємство, згідно з чинними в 
Україні документами, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015» Системи 
управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)».

-акредитаційний сертифікат МОЗ України № 013515 (вища категорія).
Сферою застосування системи управління якістю є послуги КНП «ТМО 

«ВОЦЕМДМК ВОР», в яких передбачена екстрена медична, виїзна 
консультативна, консультативно-телеметрична, психологічна допомога 
населенню. СУЯ розповсюджується на всі підрозділи підприємства.

В КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» встановлена, задокументована, 
впроваджена, підтримується та постійно удосконалюється система управління 
якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 на основі 
процесного підходу.

Процесний підхід передбачає:
-необхідність розглядати дані процеси з погляду створення додаткових 

цінностей;
-необхідність моніторингу (вимірювання) функціонування процесу на 

предмет його результативності (ефективності);
-постійне поліпшення процесів на основі об’єктивних результатів 

вимірювань.
Процеси для КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» визначаються стандартами 

акредитації закладів охорони здоров’я.
На основі стандартів проводиться експертиза відповідності закладу 

встановленим критеріям шляхом оцінювання досягнення стандартів по 
кожному пункту/підпункту, що здійснюється за бальним принципом. Оцінці 
підлягають стандарти, які відповідають профілю закладу та виду лікувально- 
профілактичної допомоги, що надається закладом. Експертиза відповідності 
закладу встановленим критеріям проводиться не рідше, ніж один раз на три 
роки.

Діяльність закладу вважається результативною в разі, якщо заклад 
відповідає акредитаційній категорії - вища.



З метою щорічного аналізу функціонування СУ Я, директор визначає 
необхідні для моніторингу та оцінки процеси на кожен рік (як приклад - 
надання медичних послуг, управління ресурсами, аналіз системи управління, 
встановлення моделей кінцевих результатів тощо).

Процеси діяльності структурних підрозділів визначаються 
законодавством, затверджуються директором, документуються у 
встановленому порядку.

Відповідальність за результативність функціонування процесу несуть 
директори відокремлених структурних підрозділів.

Перелік процесів системи управління якості га відповідальність за них 
наведена в матриці відповідальності -  таблиця 1.

Поточний контроль за функціонуванням процесів та досягненням 
результатів проводить представник керівництва та керівники структурних 
підрозділів. На оперативних нарадах та засіданнях Медичної ради не рідше 
одного разу на квартал, доповідаються результати поточного контролю 
функціонування процесів. Моніторинг (оцінка) результативності процесів 
проводиться не рідше одного разу на рік відповідно до вимог МВП 15 
«Аналізуваня СУ Я керівництвом».

Таблиця 1 -  Матриця відповідальності за процеси 
МАТРИЦЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КНГІ «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР»

№ 
з/и
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ЇЇГ
ТУ

 
ІЧ

О

Повноваження  
та відповідальність  
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р
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р 
ві
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С
ек

ре
та

р-

И
и

1 Середовищ е організації
1.1.
1.2.

Розуміння організації і її середовища, 
розуміння замовників і потреб та 
очікувань зацікавлених сторін.
Система управління якістю і її процеси

К,
У

У в У У У У

2 Лідерство
2.1 Лідерство та зобов'язання к,

У
У в У У У У І

2.1.1 Орієнтація на замовника к У в У У У У І
2.2 Політика у сфері якості і н

2.2.1 Формування політики в сфері якості к,
У

в в В У У У У

2.2.2 Інформування про політику в сфері якості к,
У

У У У У У в У

2.3 Функції, обов’язки та повноваження в 
межах організації

К,
в

У в У У У У У

3 П ланування
3.1 Дії стосовно ризиків і можливостей к,

У
в В в в в в У

3.2 Цілі в сфері якості к,
У

в в в в в в в



3.3 Планування змін К, | В
У

в в в в в в

4 П ідтримання системи управління
4.1 Ресурси К,

в
У У У У У У У

4.1.2 Людські ресурси К,
в

У У У У в У в

4.1.3 Інфраструктура к,
У

У в У в І І І

4.1.4 Середовище для функціонування процесів к в У У У І І У
4.1.5 Ресурси для моніторингу та вимірювання к У У У У І І І
4.1.6 Знання організації к ,

в
У в У У У У У

4.4 Інформування К,
в

У У У У в в У

4.5.3 Задокументована інформація
4.5.3.2 Створення та актуалізація к У в У У У в І
4.5.3.3 Контроль задокументованої інформації к У в У У У в І

5 Надання медичних послуг
5.1 Оперативне планування та контроль к,

У
в в У У У І У

5.2 Вимоги щодо продукції та послуг
5.2.1 Інформаційний зв'язок з замовниками к\

У
в в У У У У І

5.2.2 Визначення вимог щодо продукції та 
послуг

К,
в

У в У У І І У

5.2.3 Аналізування вимог до продукції та
ПОСЛУГ

к,
в

У в У У І У У

5.2.4 Зміни до вимог щодо продукції та послуг к ,
в

У в У У І У У

5.3 П роектування та розроблення продукції  
та послуг

5.4 К онтроль надаваннх ззовні процесів, 
продукції та послуг

К,
У

У в У У І І У

5.4.1 Загальні положення К,
У

У в У У І І У

5.4.2 Вид та обсяг контролю к,
У

У в У У І І У

5.4.2 Інформація для зовнішніх постачальників к,
У

У в У у І І У

5.5 Н адання послуг
5.5.1 Контроль надання послуг к ,

в
в в У У ї І І

5.5.2 Ідентифікація та простежуваність к в в У У І І І
5.5.3 Власність, що належить споживачам і 

зовнішнім постачальникам
к в в У І І І У

5.5.4 Збереження к в в У І І І У
5.5.5 Діяльність після постачання к в в У І І І У
5.5.6 Контроль змін к в в У І У І У
5.6 Н адання послуг к в в в У У І У
5.7 Контроль невідповідних виходів к, в в в в У У У



У
6 Оцінка дієвості

6.1 М оніторинг, вимірювання, аналізування 
та оцінювання

к,
У

У в У У У У У

6.1.2 Задоволеність замовника к,
У

в в У І І У І

6.1.3 Аналізування та оцінювання к,
У

У в У У У У У

6.2 Внутрішній аудит к,
У

У в У У У У У

6.3 Аналізування С У Я к\
У

У в У У
---
У У У

7 П оліпш ування к,
в

у В У У У У У

7.2 Невідповідність і коригувальні дії к,
в

У в У У У У У

7.3 Постійне поліпшування к,
в

У в У У У У У

В -  ВІДПОВІДАЛЬНИЙ; У - ПРИЙМАЄ УЧАСТЬ; І -
ІНФОРМОВАНИЙ; К- КОНТРОЛЮЄ 

ЗД -  заступники директора 
МД -  медичний директор 
ПКЯ - представник керівництва з якості;
ЗВ - завідувач відділенням; |
ЮП -  інженер з охорони праці;
ГБ - головний бухгалтер.

Таблиця 2 -  Матриця взаємозв'язку процесів
\ В х і д  

Вихід \ ч

Поступлення 
звернення 

від пацієнта

Забезпечення
ресурсами

Надання
медичних

ПОСЛУГ'

М оніторинг
та

вимірювання

Контроль за 
невідпо
відними 

послугами

Поліпшення

Поступлення 
звернення 

від пацієнта

Інформація 
щодо лікарів 

та
молодшого
медичного
персоналу

Інформація 
про скарги

Визначення
необхідної
допомоги

- -

Забезпечення
ресурсами

Дані, щодо 
лікарів та 

молодшого 
медичного 
персоналу

Діагностика
Посадові
інструкції

Аналіз
виконання
ефектив

ності
виконання

робіт

Коригувальні 
дії, дії щодо 
ризиків, та 

можливостей

Надання
медичних

послуг

Згода на 
лікування

Кількість 
персоналу та 

його 
можливості

Внутрішні 
стандарти 

надання 
медичних 

послуг

Коригування
ходу

виконання
робіт

Аналіз
виконання

робіт



М оніторинг
та

вимірювання
-

Кваліфіка
ція

персоналу

Контроль за 
маршрутом

- -

Контроль за 
невідповід
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Відповідальність за належне, відповідно до чинного законодавства 
функціонування системи управління в КНГІ «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» 
покладається на директора. ;

Керівництво приймає рішення щодо діяльності організації тільки на 
підставі показників (фактів).

Підприємство в своїй діяльності керується наступними принципами:
- підвищення задоволеності пацієнтів якістю послуг, що надаються;
- лідерством вищого керівництва КНГІ «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» в 

забезпеченні єдності політики та цілей в сфері якості надання медичних послуг, 
в створенні внутрішнього середовища для залучення всіх працюючих в закладі 
в досягненні установлених цілей;

- використання процесного підходу в управлінні діяльністю та 
ресурсами для ефективного досягнення бажаного результату кожного процесу; :

- постійного поліпшення діяльності підприємства;
- досягнення ефективності рішень на основі аналізу даних і інформації.
Головною метою у сфері якості є - досягнення високої якості надання

медичних послуг, їх надійність та безпечність, а також відповідність 
національним та міжнародним стандартам, яка досягається:

- постійним підвищенням рівня знань фахівців підприємства;
- придбанням нового обладнання;
- створенням умов для стимулювання працівників за якісне виконання 

робіт, запланованих заходів, направлених на підвищення якості медичних 
послуг, що надаються;

- поліпшенням системи управління якістю на основі вимог ДСТУ ІБО 
9001:2015 шляхом постійної оцінки результативності та ефективності ЇЇ 
функціонування і проведенням внутрішніх аудитів.

Керівництво бере на себе зобов'язання і несе відповідальність за 
впровадження політики в сфері якості га доведення її до всіх працівників КНП 
«ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР», їх професійне зростання, покращення умов праці, 
розвиток ініціатив, захист навколишнього середовища, а також забезпечення 
процесу фінансовими та матеріальними ресурсами.



Заплановані заходи:

1. Аудит повторної сертифікації системи управління якістю стосовно, 
послуг у сфері охорони здоров’я про відповідність вимогам ДСТУ ІБО 
9001:2015

Термін -  грудень 2020, 2021
2. Акредитація підприємства на відповідність стандарті в/критеріїв 

державної акредитації закладів охорони здоров'я
Термін -  грудень 2020

3. Щорічний наглядовий аудит
Термін -  грудень 2020, 2021

4. Безперервне навчання співробітників (проведення майстер-класів з 
екстреної медичної допомоги)

Термін -  жовтень - грудень 2020 року
5. Експертна оцінка якості надання екстреної медичної допомоги 

пацієнтам з гострим коронарним синдромом, гострим порушенням мозкового 
кровообігу

Термін -  жовтень -  грудень 2020 року
6. Експертна оцінка якості медичної допомоги в разі проведення серцево- 

легеневої реанімації
Термін -  жовтень -  грудень 2020 року

7. Впровадження «маршруту пацієнта» для хворих з порушенням ритму 
та провідності серця

Термін -  жовтень -  грудень 2020 року
8. Аналіз скарг пацієнтів та їх законних представників

Термін -  жовтень -  грудень 2020 року

2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при 
наданні медичної допомоги.

При наданні конкретних послуг пацієнтам/клієнтам працівники КНП 
«ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» керуються відповідними комплексними 
програмами, наказами МОЗ, у т. ч. від 14.03.201 1 № 142 «Про вдосконалення 
державної акредитації закладів охорони здоров'я» та від 20.12.2013 № 1116 
«Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.03.2011 № 142 «Про 
вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я», стандартами 
з якості, протоколами надання медичної допомоги за лікарськими 
спеціальностями , а також відповідними методичними рекомендаціями.

Процес надання послуг з медичного обслуговування у КНП «ТМО 
«ВОЦЕМДМК ВОР» можна розглядати як сукупність двох гіідпроцесів.



Процес обробки звернення в КИП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР»

Звернення Визначення
пацієнта / потреб
клієнта пацієнта / — ►

-► клієнта

Рекомендації та 
переадресація 
звернення на 

первинний рівень 
надання допомоги

Задоволення 
потреб 

(направлення 
бригади І.МД)

Переадресація у 
відділ 

консультативної 
телеметричної 

допомоги

Переадресація на 
цілодобовий 

консультативнии 
посг лікарів -  

психологів

І Іадання
консульгативпої 
допомоги 
старшим лікарем 
ЦОД

Переадресація у 
відділ виїзної 
консул ьтативпої 
медичної допомоги

- Огляд (скарги, анамнез, 
фізикальне обстеженя);

- Додаткові методи 
обстеження;

- Надання екстреної медичі|,< 
допомоги згідно клінічних- 
протоколів

- Визначення подальшої 
тактики

Рекомендаці 
щодо нагляді

сімейного
лікаря

г.
Транспортувг 

ня в 303 дл* 
госпіталізації



Послідовність етапів процесу падання послуг з обробки звернень:

О ПИ С П РО Ц ЕСУ

ВВ -  відповідальний виконавець;
ЗСП -  завідувачі структурними підрозділами/відділеннями; 
П КЯ -  представник керівництва з якості.

Етап 1 -  планування роботи по оцінці задоволеності 
замовників/споживачів медичних послуг якісно надання медичних послуг 
відповідальним виконавцем під керівництвом представника керівництва з 
якості.



Етап 2 -  організація ведення обліку та ідентифікації всіх 
замовників/споживачів медичних послуг з використанням електронної бази j 
даних згідно аудиозаписів, зафіксованих системою мовної інформації CDK 
Reports програми «Егіт 103», телефоном Урядової «гарячої лінії» та ДОЗ ОДА.

Етап 3 -  визначення критеріїв оцінки задоволеності 
замовників/споживачів медичних послуг представником керівництва з якості: 
терміни виконання; оперативність та результативність реагування на запити. ї 
замовників; якість медичних послуг; повнота виконання договірних умов; \ 
дотримання законодавчих та нормативних вимог; оформлення документації. ! :

Етап 4 -  визначення джерел інформації для оцінки задоволеності 
замовників/споживачів медичних послуг представником керівництва з якості: 
дані в результаті запитів замовників; скарги та рекламації замовників; 
результати аналізу змін кількості замовників; результати аналізу змін обсягів І. 
наданих медичних послуг.

Методи збору інформації для оцінки задоволеності замовників: 
визначення думки замовників шляхом співбесіди; робота зі скаргами та 
рекламаціями; аналіз змін кількості замовників та обсягів наданих медичних 
послуг.

Методами оцінки задоволеності замовників являється бальна оцінка. 
Періодичність проведення оцінки задоволеності замовників -  щорічно.

Примітка: оцінка задоволеності замовників медичних послуг може 
охоплювати отримування даних таких джерел: досліджування рівня 
задоволеності замовників медичних послуг, інформація від замовників щодо , 
якості наданих медичних послуг, опитування думки споживачів медичних : 
послуг, схвальні відгуки та претензії замовників та споживачів медичних 
послуг, аналіз втраченої клієнтури.

Етап 5 -  надходження скарг та рекламацій замовників/споживачів 
медичних послуг у вигляді листів, факсів, телефонних дзвінків, рекламацій та 
реєстрація відповідальним виконавцем в «Журналі реєстрації скарг та І 
рекламацій» (Ф МВГІ 13-02). Аналіз представником керівництва з якості скарги 
(пропозицію) на обгрунтованість; при необгрунтованості -  письмова відповідь в 
мінімально можливий термін, при обґрунтованості -  дії представника 
керівництва з якості згідно відповідної методики.

Етап 6 -  аналіз змін кількості замовників/споживачів медичних послуг та j 
обсягів представником керівником з якості щоквартально з включенням даних 
в звіт про оцінку задоволеності замовників/споживачів медичних послуг та 
узагальнення даних про задоволеність замовників/споживачів медичних послуг 
із врахуванням: оцінка результатів анкетування замовників/споживачів 
медичних послуг; оцінка кількості скарг і рекламацій замовників/споживачів , 
медичних послуг; оцінка змін кількості замовників; оцінка змін обсягів 
реалізації медичних послуг.

Етап 7 -  оформлення по результатам оцінки задоволеності 
замовників/споживачів медичних послуг звіту (довільна форма) з оцінки 
задоволеності замовників/споживачів медичних послуг та передача



представнику керівництва з якості для аналізу системи управління якістю зі • 
сторони керівництва та розробки коригуючих заходів.

СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ ПРОЦЕСАМИ СУЯ

Перелік методик та форм, на які є посилання:
Входи та виходи процесу.
На вході процес «Визначення задоволеності пацієнтів» отримує наступну 
інформацію:

Процес Вхід

Відповідальність адміністрації Скарги, анкетування, опитування, 
поточний аналіз

Всі процеси Протоколи, які ведуться відповідними 
структурними підрозділами

На виході процес «Визначення задоволеності пацієнтів» утворює наступну 
інформацію:__________________________ ______________________________________

Вихід Процес
Протоколи, які ведуться відповідними 
структурними підрозділами

Всі процеси
Задоволеність замовника/споживача



ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ

Показник Значення
Методи

вимірювання
Періодичність

Форми
реєстрації

даних

Хто
проводить

аналіз
Оцінка 
результатів 
якості надання 
ЕМД
замовникам / 
споживачам 
медичних послуг

Наявність
або

відсутність
скарг

Експертна 
оцінка Ф .11 О/о

Щомісячно
Звіт

довільної
форми

Завідувач 
структурниі 
пі дрозді ло>

Оцінка кількості 
скарг

Наявність
або

відсутність
скарг

Звернення на 
телефон 

«гарячої лінії»

Заплановані заходи:
- Відпрацювання алгоритму роботи диспетчерів -  стандарт сервісу 

обслуговування пацієнтів (абонентів) на лінію «103».
- Відпрацювання алгоритму роботи працівників центральної оперативної 

диспетчерської -  стандарт взаємодії та комунікацій медичного персоналу 
центральної оперативної диспетчерської з бригадами ЕМД, диспетчерами 
відділень екстреної медичної допомоги, медичними працівниками інших 
закладів охорони здоров’я, працівниками поліції та аварійно-рятувальних 
служб.

- Відпрацювання алгоритму опитування пацієнта або його законного 
представника щодо можливості інфікування 5АК5-СоУ-2.

- Відпрацювання алгоритму роботи зі скаргами пацієнтів —  для 
диспетчерів, працівників бригад ЕМД, лікарів-психологів, керівників 
відокремлених підрозділів.

- Розвиток навчально-тренувального відділу.
- Розвиток консультативно-телеметричного центру.
- Атестація медперсоналу.

Термін -  жовтень -  грудень 2020 року

Заступники директора, медичний директор, головний фельдшер та 
керівники структурних підрозділів, не рідше 1 разу на рік організовують і 
контролюють аналізування задоволеності пацієнті в/клієнті в відповідно до 
вимог методики «Надання медичних послуг». Для цього використовуються 
наступні методи:

- визначення думки замовників шляхом співбесіди;
- робота зі скаргами та рекламаціями;
- аналіз змін кількості замовників і об’ємів наданих медичних послуг.
Результати аналізування рівня задоволеності замовників реєструються,

аналізуються і використовуються для прийняття рішень, які мають на меті:



і
- покращення роботи структурних підрозділів КИП «1’МО «ВОЦЕМДМК 1 

ВОР»; 1
- вдосконалення процесів надання медичних послуг і покращення якості ; 

медичного обслуговування.
Відповідальність за проведення аналізування задоволеності замовника та 

зберігання задокументованої інформації згідно МВП 02 «Контроль протоколів» :: 
на представника керівництва з якості.

КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» відповідно до вимог методики 
«Аналізування СУ Я керівництвом» періодично проводиться аналізування 
даних щодо:

- очікування замовників і рівня їх задоволенос ті;
- результатів внутрішніх та зовнішніх аудитів;
- моніторингу та вимірювання процесів та послуг; ■<
- заяв, скарг та зауважень пацієнтів/клієнтів; і
- пропозицій посадових осіб та персоналу КПП «ТМО «ВОЦЕМДМК 

ВОР»;
- результатів перевірки контролюючих органів; І
- дієвості та результативності СУЯ;
- результативності планування;
- дієвості зовнішніх постачальників (закупівель продукції, послуг, що 

надаються ззовні).
Аналізування даних, що стосуються процесів і послуг, відбувається у ■ 

формі індивідуального розгляду керівництвом, на нарадах всіх рівнів, на І 
медичних радах, на засіданнях різних комісій. Результати аналізування даних 
документуються, реєструються та узагальнюються і використовуються для 
постійного поліпшення системи.

Відповідальність за аналізування даних її КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК 
ВОР» несе керівництво згідно з розподілом обов’язків.

3. Річний план дій з впровадження програми профілактики інфекцій 
та інфекційного контролю із зазначенням обчислювальних індикаторів ! 
його виконання.

На виконання ст.28, 29, 30 Закону України від 24.02.1994 № 4004-ХІІ і 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 
Закону України від 06.04.2000 № 1645-Ш «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України віл 16.10.1998 
№ 1642 «Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування 
медичних працівників та інших осіб па випадок інфікування вірусом ' 
імунодефіциту людини...», Постанови Кабінету Міністрів України від 
03.07.2006 № 908 «Про затвердження порядку реєстрації (перереєстрації) 
дезінфекційних засобів», наказу МОЗ України від 10.01.2006 № 1 «Про 
затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, 
дерматологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх . 
заповнення», наказу МОЗ України від 25.05.2007 № 246 «Про затвердження 
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», наказу ]



МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних 
рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу», 
наказу МОЗ України від 04.04.2012 № 236 «Про організацію контролю та 
профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених 
мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів», наказу 
МОЗ України від 02.04.2013 № 259 «Про затвердження санітарних норм і 
правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що 
надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу», наказу МОЗ 
України від 22.05.2013 № 410  «Про затвердження облікової документації та 
звітності стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров’ю чи біологічними 
матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи 
предметами, проведення постконтактпої профілактики ВІЛ-інфекції та 
інструкцій щодо їх заповнення», наказу МОЗ України від 05.11.2013 № 955 
«Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження 
ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов'язків», наказу МОЗ України від 
17.03.2015 № 148 «Про затвердження Порядку підтвердження зв'язку зараження 
ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов'язків», 
наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних 
санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними 
відходами», з метою недопущення виникнення випадків інфікування та 
дотримання санітарно-протиепідемічного режиму на етапі надання екстреної та 
консультативної медичної допомоги, у підприємстві створений наказ «Про 
створення комісії з інфекційного контролю та призначення відповідальних осіб 
за дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму» від 30.01.2020 № 36/Ц- 
ОД, яким затверджені: Положення про комісію з інфекційного контролю, склад 
комісії з інфекційного контролю, склад робочих груп з питань інфекційного 
контролю філій, план роботи комісії з інфекційного, інструкцію з профілактикгі 
професійного зараження ВІЛ-інфекцією, план семінарських занять з 
профілактики інфекційних хвороб, дотриманню вимог санітарно- 
протиепідемічного режиму у філіях.

Заплановані заходи:
3.1 .Забезпечення роботи підприємства згідно з постановами Кабінету 

Міністрів України, директивними документами Міністерства охорони здоров’я 
України, Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА з питань інфекційної 
захворюваності та організації санітарно-протиепідемічних заходів.

Постійно
Індикатор виконання заходу: \:
п Р1

« ,д е  .

Р1 -  кількість календарних днів звітного періоду, в які підприємство 
працювало без обмежень, встановлених Лабораторним центром МОЗ України 
Вінницької області,

Р2 -  кількість календарних днів звітного періоду.
Критерій оцінки:
Р = 1 -  критерій дотриманий,



Р < 1 — критерій не дотриманий.
3.2. Складання Плану роботи комісії з інфекційного контролю на 
наступний рік.

Грудень 2020 року
Індикатор виконання заходу:
план роботи комісії з інфекційного контролю на наступний рік 

затверджений у встановлений термін -  критерій дотриманий,
план роботи комісії з інфекційного контролю на наступний рік не 

затверджений у встановлений термін -  критерій не дотриманий.
3.3.Визначення потреби підприємства в засобах індивідуального захисту 

та засобах для дезінфекції на наступний рік.
Грудень 2020 року

Індикатор виконання заходу:
Z = 1, якщо потреба підприємства в засобах індивідуального захисту на 

наступний рік визначена,
Z = 0, якщо потреба підприємства в засобах індивідуального захисту на 

наступний рік визначена.
Критерій оцінки:
Z =  1 -  критерій дотриманий 
Z = 0 -  критерій не дотриманий.

3.4.Використання засобів індивідуального захисту та засобів 
для дезінфекції, зареєстрованих (перереєстрованих) в Україні.

Листопад - грудень 2020 року
Індикатор виконання заходу:
К = —, де

Н2
Ю -  кількість найменувань засобів індивідуального захисту і засобів 

для дезінфекції, які використовуються у підприємстві та зареєстровані 
(перереєстровані) в Україні;

Я2 -  загальна кількість найменувань засобів індивідуального захисту та 
засобів для дезінфекції, які використовуються у підприємстві.

Критерій оцінки:
Я = 1 ~ критерій дотриманий,
Я < 1 -  критерій не дотриманий.

3.5.Розробка та впровадження в роботу філій інформаційно-методичних 
матеріалів із питань внутрішньолікарняної інфекції.

Листопад - грудень 2020 року
Індикатор виконання заходу: 
х т -  £ 5

8 ’ ДЄ
Б -  кількість відокремлених підрозділів підприємства, директори яких 

надали протоколи занять проведених, протягом звітного періоду, з питань 
внутрішньолікарняної інфекції,

8 -  загальна кількість відокремлених підрозділів у підприємстві.



Критерій оцінки:
N = 1 -  критерій дотриманий,
N < 1 -  критерій не дотриманий.

3.6.Контроль дотримання працівниками Інструкції по проведенню 
генерального прибирання автотранспортних засобів та приміщень.

Листопад - грудень 2020 року
Індикатор виконання заходу:

Рг = —
8

S -  кількість відокремлених підрозділів підприємства, директори яких 
надали протоколи занять відповідних перевірок,

8 -  загальна кількість відокремлених підрозділів у підприємстві. 
Критерій оцінки:
Рг = 1 — критерій дотриманий,
Рг < 1 — критерій не дотриманий.

3.7.Контроль дотримання працівниками Інструкції з профілактики 
професійного зараження ВІЛ-іпфекцією.

Листопад - грудень 2020 року
Індикатор виконання заходу:
Vil = де

О

S -  кількість відокремлених підрозділів підприємства, директори яких 
надали протоколи занять відповідних перевірок,

8 -  загальна кількість відокремлених підрозділів у підприємстві.
Критерій оцінки:
Vil = 1 -  критерій дотриманий,
Vil < 1 -  критерій не дотриманий.

3.8.Контроль дотримання працівниками епідемічно безпечних алгоритмів 
техніки асептики та дезінфекції.

Листопад - грудень 2020 року
Індикатор виконання заходу:
гл- £ 5

8 ’ ДЄ
S -  кількість відокремлених підрозділів підприємства, директори яких 

надали протоколи занять відповідних перевірок,
8 -  загальна кількість відокремлених підрозділів у підприємстві.
Критерій оцінки:
D = 1 -  критерій дотриманий,
D < 1 -  критерій не дотриманий.

V. Інші програми діяльності підприємства

Заходи з реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної 
допомоги: ^



З метою реалізації положень Концепції розвитку системи екстреної 
медичної допомоги протягом 2019-2023 років, схваленої розпорядженням КМУ 
від 22.05.2019 № 383-р «Про схвалення Концепції розвитку системи екстреної 
медичної допомоги», у КНП «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» 
заплановані заходи на 2020 рік:

1. Навчання рятувальників аварійно-рятувальних служб та поліції 
навичкам першої допомоги

Термін - за окремими спільними наказами
ДОЗ та відповідних відомств

2. Контроль фактичних виїздів бригад екстреної (швидкої) медичної 
допомоги шляхом СР5-навігації

Термін -  жовтень -  грудень 2020
3. Дотримання часу обробки звернення за екстреною медичною 

допомогою до однієї хвилини
Термін -  жовтень -  грудень 2020

4. Удосконалення роботи програмно-апаратного комплексу «ЕШМ 103»
Герм і н -  жовтень -  грудень 2020

5. Переадресація непрофільних викликів на службу невідкладної 
допомоги центрів первинної медико-санітарної допомоги

Термін -  жовтень -  грудень 2020
6. Удосконалювати алгоритм приймання викликів, взаємодії працівників 

центральної оперативної диспетчерської між собою, з бригадами ЕМД, 
диспетчерами відділень

І Термін -  жовтень -  грудень 2020

Директор А.Пірникоза


