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План розвитку
КНП «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр

Вінницької обласної Ради»



І Загальні положення
1.1 .План розвитку КНП «ВОКШВЦ ВОР» на 2020-2022 роки.

№
п/п

ЗАХІД індикатор термін

1. Розробити план розвитку 
закладу за вимогами наказу МОЗ 
України від 17.08.20 №1742 
«Про затвердження Типової 
форми плану розвитку закладу 
охорони здоров’я» 3 
обов’язковими компонентами :

Затвердження 
засновником до 
01.10.2020 року

До 01.10.2020 
року

2. Програма управлінських змін та 
заходи з впровадження 
ефективної структури 
управління закладом

Затвердження
засновником

до 01.10.2020 
року

3. Програма фінансово- 
економічної діяльності закладу

Затвердження
засновником

до 01.10.2020 
року

4. Програма управління якістю 
надання медичної допомоги

Затвердження
засновником

до 01.10.2020 
року

5. Програма стандартів сервісного 
обслуговування пацієнтів ( 
лю диноорі єнтованості)

Затвердження
засновником

до 01.10.2020 
року

6 . Програма інфекційного 
контролю

Затвердження
засновником

до 01.10.2020 
року

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

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

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

В лютому 2020 року минуло 100 років з дня заснування закладу.
Центр знаходиться в місті Вінниця, вулиця Магістратська, 2.



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

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

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

Наша місія.
Надання високоспеціалізованої та спеціалізованої дермато-венерологічної 

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

Наша мета.
Надання спеціалізованої та профілактичної дерматовенерологічної, 

дерматокосметологічній медичної допомоги населенню з використанням 
інноваційних діагностичних і лікувальних технологій.

Візія.
Стати лідером, кращим центром з діагностики і лікування шкірних 

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

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

Наші цінності:
• порядність
• Прагнення до досконалості
• Повага до традицій
• Довіра і відповідальність
• Виваженість і професіоналізм
• Ініціативність і креативність

з



• Командність і результативність
• Відкритість і доброзичливість
• Здоровий спосіб життя (тіло, дух і розум)

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

Найменування
посад

Кількість штатних 
посад 

на

Кількість 
зайнятих посад 

на

Кількість 
фізичних осіб 

на
06.2019 06.2020 06.2019 06.2020 06.2019 06.2020

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

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

В т.ч.
фізіотерапевти

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

Середній
медперсонал

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

Молодший
медперсонал

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

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

8\¥ОТ-аналіз
Сильні сторони Слабкі сторони

• зручне розташування закладу • застаріле приміщення
• задовільний стан приміщень та (1912року), яке потребує

сучасний ремонт в приміщенні постійного ремонту та
консультативно-діагностичного проведення
відділу енергозберігаючих заходів

• здіснений капітальний ремонт (капремонт внутрішньої
даху, зовнішніх мереж опалення, системи опалення, заміна
водогону, встановлено вікон, утеплення підлоги та
електронні лічильники на фасаду)
енергоресурси (тепло, гаряча • відсутній туалет для людей з
вода, електрика, газ) особливими потребами

• наявність вмотивованого • 40% лікарів праціють не на
персоналу повну посаду(сумісники в

• контрактування з НСЗУ інших закладах)
• відсутні суміжні спеціалісти

(гінеколог, хірург,
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• достатня кількість нового 
лікувально-діагностичного 
обладнання

• кваліфіковані та досвідчені 
кадри

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

лабораторії, яка виконує 
специфічні дослідження

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

• наявність денного стаціонару
• наявність зручного власного 

сайту та сторінки у ФБ
• наявність комунікаційних 

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

• забезпечення комп'ютерною та 
оргтехнікою на 100 %

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

• наявність затверджених тарифів 
на платні послуги та вигідна 
цінова політика

• наявність електронного 
терміналу для зарахування 
коштів за платні послуги

• широкий спектр додаткових 
платних послуг

• наявність програми з 
інфекційного контролю

• комфортний мікроклімат в 
колективі

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

аллерголог, подолог, 
косметолог)

• відсутній ІТ-спеціаліст
• низька вартість послуги 

НСЗУ
• потреба у медичній 

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

• відсутність цілодобового 
стаціонару для пацієнтів з 
важкими дерматозами

• відсутністьлабораторної 
апаратури длявиконання 
ПЛР-діагностики

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

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

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

• відсутність атестату ІСО
• відсутність співпраці зі 

страховими компаніями

Можливості 
• наявність проектно-кошторисної 

документації для проведення 
енергозберігаючих заходів

Загрози 
• велика кількість приватних 

дермато-косметологічних



(капітальний ремонт внутрішньої 
системи опалення та фасаду, 
заміна вікон, утеплення підлоги, 
тощо) дає можливість участі у 
грандах на енергозберігаючі 
заходи, здійсненя ремонтних 
робіт
розробка та подання на розгляд 
власника медичних програм зі 
спостереження та попередження 
вензахворювань та вродженого 
сифілісу, раннього виявлення 
меланом та інших раків шкіри, 
хронічних дитячих дерматозів, 
лікування псоріазу, атопічних 
дерматитів, інфекцій, що 
передаються статевим шляхомякі 
потрібно здійснювати за кошти 
місцевого бюджету 
придбання лабораторного 
обладнання для ПЛР- 
діагностикита іншої сучасної 
апаратуридля забезпечення 
дотримання протоколів 
обстеження та лікування на 
третинному
(вісокоспеціалізованному) рівні 
розвивати фізіотерапевтичну 

реабілітацію хворих з 
дерматологічною патологією 
облаштування пансіонату для 
пацієнтів, які проживають в 
населених пунктах області та 
потребують щоденного 
спостереження за процессом 
лікування, проходять курс 
реабілітації у фізкабінеті 
облаштування на першому 
поверсі туалетної кімнати для 
осіб з особливими потребами 
придбання та впровадження 
сучасної бухгалтерської 
інформаційної програми та 
оптимізація штату бухгалтерії

клінік та приватних лікарів-
дерматологів
додаткове навантаження на 
всі підрозділи центру при 
впровадженні МІС 
недостатня
поінформованість населення 
про принципи медреформи 
відсутність безоплатного 
обстеження та діагностики 
соціальних захворювань 
(венеричні хвороби, 
висококонтагіозні 
дерматози, інфекції, що 
передаються статевим 
шляхом)



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

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

• розвиток телемедичних послуг
• оволодіння всіма лікарями-

дерматовенерологами
практичних навичок з видалення
епідермально-дермальних
елементів шкіри

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

• отримання сертифікату ІСО та
проходження акредитації
закладу на вищу категорію

• співпраця зі страховими
компаніями

• позитивне лідерство та
досягнення
конкурентноспроможністі 3
приватними клініками
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II. Програма організаційно-управлінських змін

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

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

Задля забезпечення принципів справедливості І прозорості оплати праці -  
укладений колективний договір між адміністрацією та Радою трудового 
колективу. Колективний договір укладений таким чином, що чітко визначена 
система оплати праці, яка включає:
а) структуру основної заробітної плати з елементами, з яких вона складається;
б) показники, за якими певним групам та категоріям працівників може бути 
підвищена заробітна плата до рівня, передбаченого законом, із визначенням 
показників та умов діяльності, за якими це підвищення може бути застосовано, 
та розмірів такого підвищення;
в) визначені показники та умови нарахування додаткової оплати праці: премій, 
доплат, надбавок або інших заохочувальних та компенсаційних виплат 
(спецрахунок).
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У період 2020-2022 років колективний договір потребує постійних 
переглядів та доповнень для покращення умов оплати праці.

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

ресурсів на цільові потреби КНП «ВОКШВЦ ВОР» та пацієнтів;
-  залучення коштів у вигляді благодійної допомоги та інших ресурсів, залучення 

яких не заборонено законодавством України;
-  участь у здійсненні громадського нагляду за використанням коштів, що 
ндійшли до КНП «ВОКШВЦ ВОР» як благодійна допомога чи з інших джерел;
-  створений сайт, який потребує постійного оновлення та підтримки, для 
доступу до публічної інформації КНП «ВОКШВЦ ВОР». На сайті надана 
інформація щодо коштів на спецрахунку, медичних засобів, які є в наявності, 
вартості послуг, кадровий склад лікарів, новини, історія закладу, можливість 
опііпе-запису, графіки роботи лікарів.
-  створена сторінка у фейсбуці для пацієнтів та персоналу, яка також потребує 
постійного оновлення. На сторінці висвітлюється життя КНП «ВОКШВЦ ВОР» 
та інформація щодо запобігання та профілактики захворювань шкіри та 
захворювань, що передаються статевим шляхом.
-  надання потенційним благодійникам обгрунтованої інформації щодо 
закупівлі медичного обладнання, медикаментів, необхідних
КНП «ВОКШВЦ ВОР»

Структура
КНП «ВОКШВЦ ВОР» станом на 05.06.2020 року

1. Адміністративний відділ:
- директор
- медичний директор

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

3. Фізіотерапевтичний кабінет
4. Клініко-діагностична лабораторія :

- клінічний відділ
- серологічний відділ
- бактеріологічний відділ

5. Відділ організаційного, інформаційного та правового забезпечення
6. Відділ економіки, фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
7. Господарсько-обслуговуючий персонал

/У
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2.1. Заходи з впровадження ефективної структури управління
КНП«ВОКШВЦВОР»

№ Напрямок стратегії

1. Перегляд посадовий інструкцій та 
кваліфікаційних характеристик_____

2. Підвищення фахового рівня у 
відповідності до діючих наказів 
щодо безперервного професійного 
розвитку лікарів, молодших 
спеціалістів з базовою освітою та
інших спеціалістів________________
Впровадження системи мотивації та 
індикаторів оцінки - додаткові 
преміальні та заохочувальні виплати 
за виконану роботу згідно 
колективного договору та додатків

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

Індикатори

Перегляд в 
01.2021 року 
Щорічно 
кожен лікар 
має набрати 
50 балів БПР

- ЩОМІСЯЧНО
за
результатами 
оцінки якості 
роботи 
кожного 
працівника
2021 рік -  50 
% лікарів
2022 рік -  
90% лікарів

2.2. Розроблення та впровадження заходів зі зменшення тривалості середнього 
строку госпіталізації

Стаціонарна допомога закладом не надається.

2.3. Розроблення та впровадження заходів зі збільшення частки амбулаторної 
медичної допомоги у структурі медичної допомоги.

Заклад надає виключно амбулаторну медичну допомогу.

ю



III. Програма фінансово-економічної діяльності КНП «ВОКШВЦ ВОР» 
З.І.Оцінка стану фінансування КНП «ВОКШВЦ ВОР» за 2018-2020 роки

тис.грн
Аналіз структури активів підприємства 

тис.грн.

№
з/п Показник 2018р 2019

Відхилення 
2019 від2018 Очікува 

ні дані 
2020р.

Відхилення 
2020 від 2019

абсо
лютн

е

В і дно 
сне( 
%)

Абсол
ютне

В і дно 
сне(%

)

1.
Активи

підприемст
ва

11587,4 11717,6 130,2 101,1 12462,9 745,3 106,3

2. Необоротні
активи 10699,1 10970,3 271,2 102,5 11122,3 152,0 101,4

питома вага 
у зага 

льному 
обсязі 

активів,%

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

3. Оборотні
активи 888,3 747,3 141,0 84,1 1340,6 593,3 179,4

питома вага 
у загаль 

ному обсязі 
активів, %

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

3.1.
Матеріальні

оборотні
активи

444,8 305,2 139,6 68,6 540,2 235,0 177,0

питома вага 
у загаль 

ному обсязі 
оборотних 
активів, %

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

3.2.
Дебіторська
заборговані

сть
15,6 4,2 -11,4 26,9 250,3 246,1 5959,

5

питома вага 
у загаль 

ному обсязі 
оборотних 
активів, %

ОД 0,1 2 33,0



3.3.
Грошові 

кошти та їх 
еквіваленти

427,9 437,9 10,0 102,3 550,1 112,2 125,6

питома вага 
у загаль 

ному обсязі 
оборотних 
активів, %

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

3.4.

Інші 
оборотні 

активи (не 
включені до 
п.п.З.І.-З.З.)

0 0 0 0 0 0

Загальний обсяг активів на 2020 рік зріс на 101,1 %, за рахунок отриманням 
необоротних активів та отриманням (використанням) оборотних активів. 
Необоротні активи зросли за рахунок закупівлі основних засобів на суму 271,2 
тис.грн (2,5 %), в тому числі:

• за рахунок закупівлі основних засобів на суму 351,0 тис.грн.,
• списання основних засобівна суму 79,8 тис.грн.(в т.ч. безоплатна 

передача 2 автомобілів «Авторемонтній базі закладів охорони 
здоров’я» на суму 18,5 тис.грн)).

Оборотні активи зменшились за рахунок використання матеріальних оборотних 
активів на суму 141,0 тис.грн.(84,1%) в т.ч:

• за рахунок зменшення матеріальних оборотних активів на 139,6 
тис.грн. (68,6%), це пов’язано з закриттям стаціонарного відділення 
зменшення залишків продуктів харчування на складі, матеріальних 
запасів);

• за рахунок зменшення дебіторської заборгованості на -11,4 тис.грн.;
26,9 %

• за рахунок збільшення залишку грошових коштів на 10,0 тис.грн. 
102,3%

Аналіз структури джерел утворення активів, тис.грн.

№
з/
п

Показник
(фінансуван.) 2018р 2019р

Відхилення 
2019 від 2018 Очікув 

ані дані 
2020р.

Відхилення 
2020від 2019

абсол
ютне

від
нос
не

(%)

абсолю
тне

Від
нос
не

(%)
1. Обсяг

надходжень
11300,

4 13928,5 2628,1 123,3 12062,5 -1866,0 -13,4



за усіма дже 
релами утво 

рення активів

1.
1.

Кошти 
обласного 

бюджету (в 
т.ч. медична 
субвенція)

10379,
9 13022,0 2642,1 125,5 8608,8 -4413,2 -33,9

питома вага у 
загальному 
обсязі над 
ходжень%

91,9 93,5 71,4

1.
2.

Надходження 
на виконан
ня держав

них цільових 
програм

- - - 701,9 701,9 100

питома вага у 
загальному 
обсязі над 

ходжень, %

- - - 5,8

в тому числі 
Кошти НСЗУ - - - 701,9 701,9 100

1.
2.
1.

Матеріальні 
цінності та 

грошові 
кошти за 
рішенням 

центральних 
органів 

викон.влади 
України

- - -

1.
2.
2.

Реалізація 
інвестиційни 

х проектів 
(ДФРР)

- - -

1.
3.

Надходження 
від платних 

послуг
570,0 788,4 218,4 138,3 2541,9 1753,5 222,

4

питома вага у 
загальному 

обсязі 
надходжень, 

%

5,0 5,6 21,1



1.
4.

Надходження 
від спонсорів 
меценатів та 

благодій 
ників, в т.ч. 

натура

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

питома вага у 
загальному 

обсязі 
надходжень, 

%

2,4 0,5 0,9

1.
5.

Інші
надходження 76,5 51,6 -24,9 19,7 100,2 48,6 94,2

питома вага у 
загальному 

обсязі 
надходжень, 

%

0,7 0,4 0,8

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 році зріс на 2628,1 тис.грн.( 123,3 
%), в тому числі за рахунок:
1. Надходжень з обласного бюджету на 2642,1 тис.грн (125,5 %);

збільшення надходжень за рахунок:
• на заробітну плату з нарахуваннями -  698,2 тис.грн
• на медикаменти -  37,8 тис.грн
• продукти харчування -  2,9 тис.грн
• капітальні видатки 2437,5 тис.грн 

зменшення надходжень за рахунок:
• оплати комунальних послуг - 34,3 тис.грн
• інших видатків -  500,0грн

2. Надходжень від платних послуг (за медичні послуги населенню) - 788,4 
тис.грн (5,6 %);
3. Надходжень від благодійних внесків - 66,5 тис.грн (0,5%);
4. Надходжень від послуг оренди -  49,6 тис.грн (0,8%);
5. Надходжень від реалізації майна (металолом, утилізація) - 2,0 тис.грн (0,1%);

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

Загальний обсяг коштів, що надійдуть у 2020 зменшиться на 1866,0 тис.грн, що 
на 13,4% менше ніж в минулому році, в тому числі за рахунок:
1. Надходжень з обласного бюджету на 8608,8 тис.грн (33,9 %), а саме: 

зменшення за рахунок видатків:



• на заробітну плату з нарахуваннями - 1199,5 тис.грн;
• продукти харчування -172,9 тис.грн;
• капітальні витрати -1701,4 тис.грн; 

збільшення за рахунок видатків:
• на медикаменти - 580,5 тис.грн;
• на оплату комунальних послуг - 308,4 тис.грн;
• на інші витрати - 13,4 тис.грн.

2. Надходжень, від платних послуг в 2020 році за медичні послуги населенню -
2541,9 тис.грн(21,1%).

Порівняно з 2019 роком збільшення надходжень на 1753,5 тис.грн за 
рахунок збільшення кількості обстежень населення на СОУШ-19 методом ІФА;
3. Надходжень від благодійних внесків - 109,7 тис.грн (0,9%);

Порівняно з 2019 роком збільшення на 43,2 тис.грн
4. Надходжень від послуг оренди - 85,2 тис.грн (0,8%);

Порівняно з 2019 роком збільшення на 35,6 тис.грн;
5. Іші доходи -  15тис.грн, збільшення на 13,0 тис.грн.

Аналіз структури витрат підприємства, тис.грн.

№
з/
п

Напрямок
витрат

Касові видатки по роках

2018 2019 Очікувані дані 
2020р.

при
мітк

авсь
ого

пито 
ма 

вага у 
загал 
ьном 

У
обсяз

і
витра
т,%

всь
ого

пито 
ма 

вага у 
загал 
ьном

У
обсяз

і
витра
т,%

відхи
лення
2019

до
2018,

%

всь
ого

пито 
ма 

вага у 
загал 
ьном 

У
обсяз

і
витра
т,%

Відхи
лення
2020
ДО

2019,
%

1. Поточні
видатки

100
57,
5

92,0
104
74,
8

75,0 4,0 997
7,9 85 -5

1.
1.

Видатки на 
оплату пра 
ці з нара

хуваннями 
на оплату 

праці

692
2,5 63,0 763

0 55,0 10,0 643
0,5 55 -6

1.
2.

Медикамен 
ти та пере 
в'язувальні 
матеріали

562
,5 5,0 603

,5 4,0 7,0 118
4,0 10 96

15



1.
3.

Продуктха
рчування

165
,9

2,0 172
,9

1 4,0 - - -100

1.
4.

Оплата ко 
мунальних 
послуг та 

енергоносії 
в

768
,2

7,0 736
,4 5,0 -4,0 104

4,8 9 42

1.
5.

Соціальнза
безпечення

- - - - - - -

1.
6.

Інші
поточні
витрати

(послуги,
матеріали,
відрядженн

я,
навчання,

інші
поточні
видатки)

163
8,4 15,0 133

2,0 10,0 -19 131
8,6 11 -1

2 Капітальні
видатки

866
,2 8,0 342

4,0 25,0 295,0 172
2,6 15 -50

2.
1.

Придбання 
обладнання 
і предметів 
довгострок 

ового 
користуван 

ня

731
,3 7,0 148

,9 1,0 -80,0 234
,8 2 58

2.
2.

Капітальни 
й ремонт

134
,9 1,0 327

5,1
24,0 2328,

0
148
7,8 13 -55

2.
3.

Реконструк 
ція та 

реставрація

Разом
109
23,
7

100
138
98,
8

100 34
117
00,
5

100 -16

В 2019 році загальний обсяг витрат зріс на 34 % в основному за рахунок 
капітальних видатків на проведення капітального ремонту (заміна даху та 
зовнішніх мереж системи опалення і водогону). Поточні видатки зросли тільки 
на 4 % (оплата праці, медикаменти, продукти харчування).



Загальний обсяг коштів, що витрачені у 2019 році в порівнянні з 2018 роком зріс 
на 2975,1 тис.грн (127,2%), в тому числі за рахунок витрат:

• на заробітну плату з нарахуваннями - 707,5 тис.грн;
• на медикаменти - 41тис.грн;
• на продукти харчування - 7,0 тис.грн;
• на капітальні видатки - 2557,8 тис.грн; 

зменшення витрат за рахунок:
• оплати комунальних послуг - 31,8 тис.грн.;
• інших видатків - 306,4 тис.грн.

Кількість надходжень від платних послуг, а саме за медичні послуги населенню 
в 2019 році склала - 788,4 тис.грн (5,6 %)

збільшення відносно 2018 року на 218,4 тис.грн.;
Кількість надходжень від благодійних внесків в 2019 році склала - 66,5 тис.грн 
(0,5%)

зменшення відносно 2018 року на 207,5 тис.грн;
Кількість надходжень від послуг оренди в 2019 році склала - 49,6 тис.грн 

зменшення відносно 2018 року на 4,5 тис.грн;
Кількість надходжень від реалізації майна (металолом, утилізація) в 2019 році 
склала - 2,0 тис.грн

зменшення відносно 2018 року на 20,4 тис.грн.

В 2020 році планується зменшення витрат в порівнянні з 2019 роком за 
рахунок:
- капітальних видатків на 15%, заплановано капітальний ремонт внутрішньої 
системи опалення головного корпусу -  пріоритетний напрям та облаштування 2- 
х ганків з падусами і ремонт фасаду головного корпусу. На всі ремонтні роботи 
виготовлено проектно-кошторисну документацію та бажано виконання робіт в 
2020 році, щоб не вносити корективи в поектно-кошторисну документацію, що 
також потребує коштів;
- поточних видатків на 5%, а саме видатків на оплату праці -  на 6% завдяки 
скороченню 40% штатних посад з 01.01.2020року та видатків на харчування 
через відсутність стаціонарного відділення.

Збільшення поточних видатків в 2020 році очікується на медикаменти (в 
основному на реактиви для клініко-діагностичної лабораторії) та придбання 
обладнання (234,8 тис.грн) для клініко-діагностичного відділення 
(відеоцистоскоп, гінекологічне крісло).

Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються 
наступним чином:
Загальний обсяг коштів, що будуть витрачені у 2020 році зменшаться на 2198,3 
тис.грн, що на 16% менше ніж в минулому році, в тому числі за рахунок: 

зменшення витрат
• на заробітну плату з нарахуваннями -  1199,5 тис.грн;
• на продукти харчування — 172,9 тис.грн;



• на капітальні видатки - 1701,4 тис.грн; 
на інші видатки -  13,4 тис.грн. 
збільшення витрат

• на медикаменти -  580,5 тис.грн.

Показники 1
півріччя 
2018 р.

2018 рік 1
півріччя 
2019 р.

2019 рік 1
півріччя
2020
року

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

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

Придбання
матеріалів,обладнання 
, інвентарю

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

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

6,9 3,2 4,9 0

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 
в т.ч.опалення

468,1

376,7

768,2 388.7

285.7

736,3 288,1

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

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

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

• 3 1 квітня 2020 року закладом укладено договір з НСЗУ на один пакет 
медичних послуг -  «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна 
(високоспеціалізована) допомога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу».

• Фінансування за программою медичних гарантій у 2020 році за 
глобальною ставкою склало 709 753,73 грн, що у 15 разів менше, ніж 
фінансування відповідного періоду 2019 року. В кінці 2019 року в закладі 
оптимізовано(скорочено) стаціонарне відділення та 40 % штатних посад. 
Проте низька ставка за 100 наданих послуг не дає можливості дотриматись 
необхідних вимог щодо часу, який відведено на прийом одного пацієнта на 
вторинному та третинному рівні(26 хвилин) , затвердженого робочого часу 
лікаря (6,6 годин в день) та отримати повноцінне фінансування. Корективи 
в цей процес вносить і робота з МІС , недосконалість системи та 
напрацювання необхідних навичок у лікаря при роботі з комп’ютером . В 
результаті, час на медичний огляд шкіри пацієнта з



роздяганням/одяганням значно зменшується. Специфіка дерматовенеро- 
логічних захворювань вимагає ретельного повноцінного огляду всієї шкіри 
пацієнта на прийомі, додаткові методи не є високоспецифічними.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Перелік пакетів 
медичних послуг за 
програмою медичних 
гарантій

Сума
по
догово
РУ,
тис.грн

причини
зменшен
ня
фінансу 
вання за 
ПМГ

Шляхи вирішення 
проблеми та термін 
виконання

1. Амбулаторна вторинна 
(спеціалізована) та 
третинна
(високоспеціалізована)ме 
дична допомога 
дорослим та дітям, 
включаючи медичну 
реабілітацію та 
стоматологічну допомогу

701,9 1 .Збільшення кількості 
відвідувань.
2.Скорочення 
понаднормових посад 
лікарів.
3.Збільшення переліку 
платних послуг.
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4.3алучення коштів від 
обласних медичних 
програм на 2021-2022 рр. 
5.Збільшення вартості 
послуги за ПМГ.
6.Співпраця зі страхо
вими компаніями

Разом 701,9

3.3. Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на 
фінансування підприємства, заходи за рахунок місцевих бюджетів 

_____ тис.грн.___________ __________________________________________
№
з/п

Перелік послуг/заходів

прогноз доходів 2020р.

прогн
озні
витра
ти
2020р.

за
договорами 
з підпри
ємствами 
платні 
послуг

Обла
сний
бюд
жет

Інші
джере
ла

Разом
доход
ів

1. Реалізація обласних 
цільових програм

0 0 0 0 0

За рахунок обласного бюджету у 2020 році на цільові програми кошти не 
передбачені.

3.4.Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування 
підприємства за рахунок недержавних інвестицій, спорнсорських внесків, 
благодійних пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, 
страхових компаній та інших джерел.

№
з/п Перелік заходів Очікувана сума 

надходжень

Питома вага у 
загальному 

обсязі інших 
джерел

1. Платні послуги 2541,9 21,1

2. Реалізація інвестиційних 
недержавних проектів 0 0

3. Залучення грошових коштів та 
інших ресурсів (людських, 0 0



матеріальних, інформаційних 
тощо) (фандрейзинг)

4. Реалізація грантових проектів 0 0
Разом 2541,9 21,1

3.5. Обґрунтування необхідності капітальних інвестицій у підприємство 
(закупівля обладнання, будівництво, ремонт приміщень).
З метою забезпечення дотримання протоколів лікування та 

покращення діагностики дерматовенерологічних захворювань планується 
впродовж трьох років за наявності коштів місцевого бюджету та власних 
надходжень придбання такого медичного обладнання і проведення 
капітальних ремонтів за наявної проектно-кошторисної документації:

№ Необхідні Джерело
п/ Захід 2020 2021 2022 ресурси, фінансуванн
п тис.грн я
1. Придбання медичної апаратури в штуках: 2020,0

• відеодерматоск
оп

1 600,0 Місцевий
бюджет,

• фракційний
вугле-кислий
лазер 1

800,0 власні
надходженн

я,
• мікроскоп

бінокулярний 1 50,0
кошти ВІД

НСЗУ
• «Ампліпульс-5» 1 20,0
• апарат для 

магніто-терапії 1 25,0

•
«Дімар»
дерматоскоп 3 150,0

• цистоскоп 3 
відео реєстра
тором 1 340,0

• Гінекологічне.
крісло 1 15,0

• автоматичний
дозатор для 30,0
азоту- 1.

2 Капітальні ремонти за наявною проектно- 3534,0
кошторисною документацією:

• Заміна внутріш 
ньої системи 
опалення в

700 ,0
Місцевий
бюджет,
власні
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трьохповерхові 
й будівлі осно 
вного корпусу

• Капітальний 
ремонт фасаду 
основного 
корпусу (трьох- 
поверхової 
будівлі)_______

• Будівництво 
ганків для мало 
мобільних груп 
населення .

Поточні ремонти:

ремонт 
внутрішнього 
водогону 
холодної та 
гарячої води у 
всіх
приміщеннях
центру
Заміна
дерев’яної
підлоги 1-го
поверху на
утеплену
бетонну з
декоративним
покр. площа 90
кв.м

2 500,0

334,0

490,0

300.0

190.0

надходженн
я

Місцевий
бюджет,
власні

надходженн
я

Місцевий
бюджет,
власні
надход

Місцевий
бюджет,

власні
надходженн

я
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Перелік
об’єктів для виділення капітальних інвестицій на капітальні ремонти 
____________ _____ _______ у 2020 році_____________ _______ _____

№

з/
п

Назва об’єкта Оди
н

вимі
РУ

Кількість 
досліджень/обстежень, 
проведених на об’єкті 

(площа об’єкта 
інвестиційного 

проекту)

Нарахо 
ваний 

знос на 
об’єкт, 

на 
01.08.2 

020, 
тис.грн.

Залиш 
кова 

вартіс 
на 

об’єкт 
у, на 

01.08. 
2020 

тис.гр 
н.

Прогно
зована
найни
жча

вартість
об’єкту,
тис.грн.2018

Р
2019р. Прог

ноз
2020р

1 Г оловний 
корпус

399,2 11,1 11,1

2 Заміна 
внутрішньої 

системи 
опалення в 

трьохповерхо 
вій будівлі 
основного 
корпусу

мет
р

пог.

1/(1200) -//- -//- -//-

3 Капітальний
ремонт
фасаду

основного
корпусу
(трьох-

поверхової
будівлі

м2 1/
(103

7)

-//- -//- -//-

4 Будівництво 
ганків для 

мало 
мобільних 

груп 
населення . 

(2 шт)

1/(50) 1(60)



Платні послуги на підприємстві впроваджені наступним чином:
- Комунальним некомерційним підприємством «Вінницький обласний клінічний 
шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради» розроблено та 
затверджено колективним договором Положення про надання платних послуг.
- Розроблені тарифи на платні послуги, що надаються підприємством, були 
затверджені розпорядженням голові Вінницької ОДА від 17 квітня 2020 року № 
269 «Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються комунальним 
некомерційним підприємством «Вінницький обласний клінічний шкірно- 
венерологічний центр Вінницької обласної ради»
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 17 квітня 2020 року № 269, 
оприлюднено на сайтах органу місцевої влади та підприємства, в місцях надання 
послуг, в ЗМІ.
- Послуги надаються згідно затвердженого Положення ( додаток 8 до «Змін та 
доповнень до коллективного договору КНП «ВОКШВЦ ВОР» , протокол №5 від
10.06.2020 року, реєстраційний номер 140 від 24.06.2020 року).

3.6.Розроблення моделі впровадження платних послуг.

3.7.Оцінка рівня енергоспоживання будівель КНП «ВОКШВЦ ВОР» та 
планування заходів щодо підвищення їх енергоефективності.

Види енергоносіїв 
та комунальних 

послуг

Фактично 
спожито 
за 2018 
рік, в 

натур од.

Фактично 
спожито за 
2019 рік, в 
натур од.

Затверджено 
на 2020 рік, в 

натур од.

Фактично 
спожито за 
станом на 
01.08.2020 

року, в натур 
од.

"Теплопостачання’,
Гкл 342,415 300,298 356,29 104,060

"Електроенергія”,
тис.кВт/год 45,320 99,487 94,200 45,010

"Г азопостачання", 
тис.м. куб. 1,790 2,922 1,600 0,150

За останні три роки в закладі було проведено основні заходи з 
енергозбереження, а саме:
1. Проведено обстеження будівлі на енерговитрати -  2 тис.грн
2. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на:
а) Утеплення фасаду 3-поверхової будівлі -  20 тисяч гривень,
б) Утеплення та капітальний ремонт даху - трьохповерхової будівлі, 
лабораторного комплексу -  15 тисяч гривень,



в) на капітальний ремонт системи опалення -  18 тис. грн,
г) кап. ремонт системи трубопроводів підігріву гарячої води. - 10 тис.грн,
3. Замінено професійну газову плиту 60-х років минулого століття 
наенергозберігаючу газову плиту. Зменшення витрат газу в 5 разів. -  18 тис.грн.
4. Встановлено теплові електронні лічильники теплової енергії з підрахунком 
втрат теплоносія та автоматичною передачею даних. -  100 тис.грн,
5. Проведена капітальна реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання труба
ми з високим захистом від втрат теплової енергії та теплоносія -  500 тис.грн,
6. Встановлений новітній тепловий пункт з німецьким обладнанням підігріву 
теплоносія внутрішньої системи від централізованої системи опалення -250 
тис.грн,
7. Проведено капітальний ремонт та реконструкція зовнішніх мереж 
водопостачання теплої води з залученням новітніх технологій -  250 тис.грн,
8. Встановлений новітній тепловий пункт підігріву гарячої води від 
централізованого теплоносія з циклічним рухом гарячої води -  250 тис.грн,
9. Проведена повна заміна ламп - розжарювання на енергозберігаючіЬЕО- 
лампи -  20 тис.грн.,
10. Проведення утеплення підлоги 1-го поверху 3-поверхової будівлі з заміною 
дерев’яної підлоги на бетону з декоративним оздобленням (площа -  150 кв.м.) -  
300 тис. грн.

Враховуючи проведені заходи у 2019 році по збереженню енергоносіїв, а 
саме: утеплення даху трьохповерхової будівлі та будівель усіх корпусів, заміна 
зовнішніх тепломереж та мереж водопостачання гарячої води за технологіями, 
які значно зменшують тепловтрати, закриття стаціонарного відділення і 
відсутність витрат газу на приготування їжі, дало можливість зменшити 
тепловитрати на 30%, газопостачання на 90%. При подальшому проведенні 
капітальних ремонтів згідно наявної проектно-кошторисної документації, а саме: 
внутрішньої системи опалення, утеплення фасаду трьохповерхової будівлі, буде 
досягнута економія теплоносіїв - 50% від фактично спожитих ресурсів у 2019 
році.

Заходи з енергозбереження на 2020-2022 роки
№ Ініціатива/захід з 2020 2021 2022 Необхі Джерело
з/п енергозбереження ДНІ р е  фінансу

сурси вання
тис.грн

1. Заміна внутрішньої 700 ,0 Місцевий
системи опалення в нин бюджет,
трьохповерховій будівлі щяш власні
основного корпусу за |НН| надходжен
наявною проектно- ВИ| ня
кошторисною
документацією шин
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2. Заміна склопакетів на 
двохкамерні (100 вікон)

3. Утеплення фасаду 
основного корпусу 
(трьохповерхової будівлі)

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

всь 
ого

700,0

150,0

2 500,0

190,0

3540,0

Місцевий 
бюджет, 
власні 
надходжен 
Місцевий 
бюджет, 
власні на- 
дходьження 
Місцевий 
бюджет, 
власні на
дходження

IV. Програма управління якістю надання медичної допомоги
КНП «ВОКШВЦ ВОР»

4.1 .Впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної допомоги
КНП «ВОКШВЦ ВОР».

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

№
п/п Заходи контролю: Кратність

проведення Відповідальна особа

1. Забезпечення кадрових ресурсів 
на робочих місцях

щоденно Медичний директор, 
завідувачі відділів, 
старша медсестра

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

щоденно Медичний директор, 
завідувачі відділів, 
старша медсестра

3. Оцінка якості надання медичної 
допомоги

щоденно Завідувач КДВ



4. Забезпечення санітарно- 
гігієнічного та 
протиепідемічного режимів

щоденно завідувачі відділів, 
старша медсестра

5. Розгляд звернень громадян щоденно завідувачі відділів

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

7. Анкетування пацієнтів про 
задоволеність медичною 
допомогою

щоденно Завідувач КДВ

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

щоденно Завідувач ВОІПЗ

9. Забезпеченість кадрами в цілому 
по закладу

щомісячно Медичний директор, 
завідувачі відділів, 
інспектор з кадрів

10. Забезпеченість медичним 
оснащенням

щотижнево Медичний директор, 
завідувачі відділів, 
старша медсестра

11. Умови перебування хворих щотижнево завідувачі 
відділів,старша 
медсестра

12. Виконання затверджених 
індикаторів якості надання 
медичної допомоги

Щомісячно 
щокварталь 
но, щорічно

Медичний директор, 
завідувачі
відділів,старша меде.

Аналіз контролю:
1. Планування роботи підрозділу та 

аналіз виконання запланованих 
заходів

Щомісячно 
щокварталь 
но, щорічно

Медичний директор, 
завідувачі від
ділів,старша меде.

2. Оперативні наради для лікарів Щомісячно 
та за потреб

Медичний директор, 
завідувач ВОІПЗ

3. Оперативні наради для 
середнього та молодшого 
медперсоналу

Щомісячно 
та за 
потреби

Медичний директор, 
завідувачі 
відділів,старша 
медсестра

4. Виробничі збори колективу Двічі на рік 
та за 
потреби

Медичний директор

5. Медичні ради Двічі на рік 
та за 
потреби

Медичний директор, 
завідувач ВОІПЗ
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6. Аналіз скарг та звернень 
громадян

щокварталь
но

Медичний директор, 
завідувачі відділів

7. Зведений аналіз анкетування 
задоволеності пацієнтів

щокварталь
но

Медичний директор, 
завідувачі відділів

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

щокварталь
но

Медичний директор, 
завідувачі відділів

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

щокварталь
но

Медичний директор, 
завідувачі 
відділівДнспектор 3 
кадрів

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

Перше 
півріччя 
2021 року

Медичний директор, 
завідувачі відділів

Показники якості роботи КІІП «ВОКШВЦ ВОР»
№ Зміст показника якості Показник
1. Виконання плану кількості прийнятих пацієнтів за 1 

зміну
16 пацієнтів в 

одну зміну
2. Дотримання стандартів діагностики, обстеження та 

лікування, робота з МІС, якості ведення 
документації, оформлення повідомлень про побічну 
дію ліків, вчасної подачі затверджених 
статистичних форм, своєчасне та якісне виконання 
лікарських призначень, дотримання санітарно- 
протиепідемічного режиму та стандартів 
операційних процедур, правил та техніки безпеки

100%

3. Обгрунтовані скаргипацієнтів 0

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

Відсутність
зауважень

5. Впровадження нових методик, проведення 
санітарно-освітньої роботи (виступи на радіо, 
телебаченні, статті в газетах, інших медіа)

за кожну 
позицію 
0,1 балу

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

0,1-0,5 балу

7. Сумлінне виконання функціональних обов'язків та 
посадової інструкції

Відсутність
зауважень



8. Поліпшення показників роботи підрозділу, 0,1-0,5 балу
відсутність порушень у діяльності підрозділу,
злагоджена робота всього підрозділу, своєчасне
планування та підведення підсумків роботи
підрозділу, проведення експертних оцінок (для
керівника підрозділу)

Примітка: -  оцінку роботи керівника підрозділу здійснює керівник закладу
-  питання мотивуючих доплат вирішується на засіданні комісії з преміювання 
щомісячно.

4.2.Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів 
(людиноорієнтованості) КНП «ВОКШВЦ ВОР» при наданні медичної допомоги.

№
з/п

Ініціатива/захід Термін
виконан

ня

Виконавець Фінансові
затрати

Джерело
фінансув

ання
1. Обладнати інформаційні 

куточки для пацієнтів, 
наповнити їх необхідною 
інформацією щодо:
-роботи закладу та 
установчих документів 
-переліку послуг згідно 
пакету «Амбулаторна 
вторинна (спеціалізована) та 
третинна (високо- 
спеціалізована) допомога»
- відомостей про лікарів 
-прав та обов’язків пацієнтів 
-переліку платних послуг 
-механізму подачі скарги в 
НСЗУ на невідповідність 
вимогам «Програми 
медичних гарантів»

4-й
квартал 
2020 р

Адмініст
рація,
Відділ
організацій
ного,
інформацій 
ного та 
правового 
забезпечен 
ня (ВОІПЗ)

20 тис. 
грн

Власні
надходже
ння

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

3-й
квартал 
2020 р 
щокварт 
ально

Завідувач 
Консульта
тивно.- 
діагностич 
ного 
відділу 
(КДВ)

Не
потребує



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

щокварт
ально

Адміністра
тор

Не
потребує

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

щоденно Завідувач
кдв

Не
потребує

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

3
третього
кварталу
2020
року

Завідувач
кдв

Не
потребує

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

3 четвер 
того 

кварталу 
2020 р

Завідувач
кдв

Не
потребує

7. Обладнати внутрішню 
вбиральню для людей з 
особливими потребами

2021 рік Адміністра 
ція, 

господарсь 
ка частина

15 000 
тис.грн.

Кошти
місце
вого
бюджету,
власні
надход.

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

2020-
2022
роки

ВОІПЗ 6000 грн 
щорічно

Власні
надходже
ння
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4.3 .Річний план дій з впровадження Програми профілактики інфекцій та 
інфекційного контролю КНП «ВОКШВЦ ВОР» зі зазначенням обчислювальних 
індикаторів його виконання.

№
з/п Заходи Строк

виконання Відповідальні Індикатор

1. Структура управління інфекційним контролем
1. Проводити планові та 

позапланові засідання 
КІК

Щокварталу та 
за потреби

Голова Комісії 
з інфекційного 
контролю (КІК)

щоквар
тально

2. Уточнити склад КІК і 
визначити зміст та 
періодичність звіту 

членів КІК відпо відно 
до розділу роботи

Січень щороку Члени КІК

3. Контролювати 
виконання плану 

заходів з дотримання 
санітарно-епіде 

мічного благопо луччя

Упродовж року Голова КІК, 
Члени КІК

4. Дотримуватися 
Положення про КІК, 
регламенту роботи 

комісії, плану заходів 
з виконання санітарно- 

епідемічного 
благополуччя

Упродовж року Члени КІК

2. Профілактичні та протиепідемічні заходи у системі інфекційного
контролю

1. Контролювати 
виконання інструкції 

щодо забору та 
транспортування 

біологічної рідини

Постійно Старша
медсестра

Дотримання
100%

2. Контролювати 
проходження 

медперсоналом 
попередніх та 

періодичних медичних 
оглядів згідно з 

наказом МОЗ від 
23.07.2002 №280

Упродовж року Старша
медсестра 100%



3. Забезпечити 
імунізацію меди чного 

персоналу проти 
вірусного гепатиту В, 

грипу,кору та 
обов’язкову 

імунізацію проти 
дифтерії та правця

Згідно 3 
графіками, 
календарем 
щеплень та 

епідситуаціею

Адміністрація
закладу

Проти кору, 
дифтерії, 
правця- 
95% від 

підлягаючих

4. Забезпечити 
використання разового 

медичного 
інструментарію та 

разових наборів для 
забору зразків крові на 

дослідження

Постійно

Завідувачі
кдв, КДЛ,

старша
медсестра

100%

5. Контролювати 
проведення 

дезінфекції у 
вогнищах інфекційних 

хвороб (заключної, 
поточної)

За наявності 
вогнищ 
інфекцій

Члени КІК 100%

6. Забезпечити 
закупівлю засобів 

контролю за 
передстерилізаційним 

очищенням та 
стерилізацією

Упродовж року Старша
медсестра

7. Вживати заходів щодо 
розширення 
асортименту 

дезінфекційних 
засобів, 

впроваджувати нові та 
більш ефективні 

дезінфекційні засоби

Упродовж року
Голова КІК, 

старша 
медсестра

8. Здійснювати 
лабораторне 

тестування на СОУГО- 
19 методом 

імуноферментного 
аналізу (ІФА) 

медпрацівників 
закладу.

Щомісячно Голова КІК Щомісячно
100%



3. Навчання персоналу
1. Розробити та 

впровадити програми 
відповідно до наказів 

для навчання 
спеціалістів різного 
профілю з питань 

інфекційного 
контролю, які 
адаптували до 

специфіки кожного 
підрозділу, а також під 
час прийому на роботу 
молодих спеціалістів

І квартал 2021р Голова та 
члени КІК До 01.03.21

2. Проводити усні заліки 
на знання теоретичних 
і практичних навичок 
та тестовий контроль 

щодо санітарно- 
епідемічного 
благополуччя

Відповідно до 
плану двічі на 

рік

Завідувачі 
структурних 
підрозділів, 

старша 
медична сестра

2 рази в рік

3. Організувати навчання 
у структурних 

підрозділах 
підприємства щодо 

правильної 
інтерпретації 
результатів 

мікробіологічних 
досліджень

Раз на рік Голова КІК

4. Проводити 
семінарське заняття та 

тренінг із питань 
профілактики 
інфекційних 

захворювань для 
лікарів

Щорічно
березень Голова КІК



4. Інфекційна безпека персоналу

1. Забезпечити роботу 
медичного персо-налу 

із застосуван-ням 
засобів 

індивідуального 
захисту

постійно

Завідувачі 
кдв, КДЛ, 

старша 
медсестра

2. Забезпечувати 
персонал засобами 

індивідуального 
захисту та санітарним 
одягом, контролювати 

їх використання

Постійно

Завідувачі 
КДВ, КДЛ, 

старша 
медсестра

100%

3. Проводити облік 
аварій (порізів, 

проколів цілісності 
шкіри, пов’язаних з 

потраплянням 
біологічних рідин 

тощо) у відповідному 
журналі

Постійно

Завідувачі 
структурних 
підрозділів, 

старша 
медична сестра

100%

4. Проводити у разі 
аварії службове 

розслідування та 
залучати до нього 
фахівців з охорони 

праці

Постійно

Члени КІК, 
інженер з ОП, 

завідувачструкт 
урного підроз
ділу, старша 

медична сестра

5. Застрахувати 
молодших спеціа
лістів з медичною 
освітою, які прово

дять забір крові, в/м, 
в/в-ін’єкції від СНІДу 

таСОУГО19

1 раз на рік Голова КІК

5. Контроль
1. Контролювати якість 

дезінфекції та 
стерилізації медичних 

виробів
Постійно Старша

медсестра 100%



2. Контролювати якість 
постконтактної про

філактики ВІЛ-інфек- 
ції згідно з вимогами 

наказів МОЗ

У разі аварії

Г олова КІК, 
завідувачі 

структурними 
підрозділами

100%

3. Контролювати вияв, 
облік та реєстрацію 

внутрішньо 
лікарняної інфекції

Постійно
Завідувач КДВ, 

старша 
медсестра

4. Проводити контроль 
за дотриманням 

санітарно-епідеміч
ного благополуччя у 
структурних підроз
ділах підприємства

Постійно

Голова КІК, 
завідувачі 

структурними 
підрозділами, 

старша 
медсестра

Візія.
Стати лідером, кращим центром з діагностики і лікування шкірних 

захворювань, з подальшим виходом за територію України. Удосконалення 
дерматовенерологічної, дерматокосметологічної служби, шляхом їх 
модернізації, формування ефективної системи надання якісної медичної 
допомоги з одночасним підвищенням доступності і високої економічної 
рентабельності.

Наш девіз: Ми даруємо людям здоров’я, красу і впевненість,
ми робимо їх життя кращим.

В.о. директора
КНП «ВОКШВЦ ВОР» Світлана СЕМЕНЮК
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