
ПІДСУМКИ РОБОТИ 

КНП «ЦПМСД
«ПІВНІЧНИЙ» РМР 

за 2018 рік



Головними напрямами роботи підприємства в 2018 році були:

- Покращення  якості  та  доступності  медичної  допомоги  мешканцям
міста;

- Реорганізація КЗ «ЦПМСД «Північний» РМР шляхом перетворення у
КНП «ЦПМСД «Північний» РМР;

- Покращення  матеріально-технічної  бази  та  кваліфікації  медичного
персоналу;

- Підписання декларацій з населенням;
- Підключення закладу до програми E-Health;
- Укладення договору про медичне обслуговування з НСЗУ.

Відповідно  до  Рішення  сесії  Рівненської  міської  ради  №  4461  від
1червня 2018 року «Про припинення комунальних закладів охорони здоров’я
внаслідок  їх  реорганізації  та  створення  комунальних  некомерційних
підприємств»  Комунальний  заклад  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги   «Північний»  Рівненської  міської  ради  реорганізовано  шляхом
перетворення  у  Комунальне  некомерційне  підприємство  «Центр   первинної
медико-санітарної допомоги «Північний» Рівненської міської ради.

В складі  КНП «ЦПМСД «Північний» РМР знаходяться  4  амбулаторії
загальної  практики  сімейної  медицини:  АЗПСМ  №1,  АЗПСМ  №  2,  що
розташовані за адресою: м.Рівне, вул.Фабрична, буд.10; АЗПСМ №3, АЗПСМ
№4,  що  розташовані  за  адресою:  м.Рівне,  вул.Грушевського,  буд.11
(обслуговують  дитяче  населення).  Окрім  цього,  надається  вторинна медична
допомога.

Підприємство обслуговує 59445 тис. чол. населення північного району
міста, з них доросле населення складає 38266 тис. чол., дитяче – 21179 тис. чол. 

Враховуючи  зручне  розташування  підприємства,  в  КНП  «ЦПМСД
«Північний» РМР щорічно звертається до 2000 тисяч населення з навколишніх
сіл та інших частин міста Рівного.

В  реєстратурі  підприємства  створений  і  працює  електронний  реєстр
пацієнтів.  Для  роботи лікарів  КНП «ЦПМСД «Північний» РМР в  2018 році
закуплено комп’ютернної техніки в кількості 16 одиниць. 

Вся  статистична  інформація  знаходиться  в  інформаційній  програмі
«Медстат». Здійснена автоматизація певних робочих місць.

Підприємство підключено до Програми E-Health.
За 2018 рік всього проліковано пацієнтів:
Амбулаторно – 347214
На дому – 64161
В денному стаціонарі –1360

За  2018  рік  підписано  43428  декларацій  між  пацієнтами  та  лікарями
первинної медичної допомоги.



Кадрове забезпечення 

Штатний розклад закладу складає 233  штатних одиниць, з них:
Лікарів – 70 чол.
Фахівців з  базовою та неповною вищою освітою  - 112 чол.
Молодших медичних сестер – 19 чол.

Структурні підрозділи первинної ланки:

Лікарів – 50 чол.
Фахівців з  базовою та неповною вищою освітою  - 66 чол.
Молодших медичних сестер – 8 чол.

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 1 – 31 чол.
Завідувач амбулаторії – 1 чол.
Старша сестра медична – 1 чол.
Лікар загальної практики – сімейний лікар – 6 чол.
Лікар-терапевт дільничний – 4 чол.
Фельдшер – 1 чол.
Сестра медична ЗПСМ – 5 чол.
Сестри медичні дільничні– 9 чол.
Реєстратор медичний – 2 чол.
Молодша медична сестра – 2 чол.

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 2 – 31 чол.
Завідувач амбулаторії – 1 чол.
Старша сестра медична – 1 чол.
Лікар-терапевт дільничний – 1 чол.
Лікар загальної практики – сімейний лікар – 8 чол.
Сестри медичні  дільничні– 8 чол.
Сестра медична ЗПСМ – 8 чол.
Реєстратор медичний – 2 чол.
Молодша медична сестра – 2 чол.

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 3 – 33 чол.
Завідувач амбулаторії – 1 чол.
Старша сестра медична – 1 чол.
Лікар загальної практики – сімейний лікар – 1 чол.
Лікар – педіатр дільничний – 11 чол.
Сестри медичні – 17 чол.
Реєстратор медичний – 1 чол.
Молодша медична сестра – 1 чол.

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 4 – 34 чол.
Завідувач амбулаторії – 1 чол.



Старша сестра медична – 1 чол.
Лікар загальної практики – сімейний лікар – 1 чол.
Лікар-педіатр  дільничний – 12 чол.
Лікар -терапевт підлітковий – 1 чол.
Сестри медичні – 16 чол.
Реєстратор медичний – 1 чол.
Молодша медична сестра – 1 чол.

Денний стаціонар – 6 чол.
Лікар-терапевт – 1 чол.
Лікар-невропатолог – 1 чол.
Сестри медичні – 3 чол.
Молодша медична сестра – 1 чол.

Клініко-діагностична лабораторія  – 7 чол.
Біолог – 1 чол.
Фельдшер-лаборант – 4 чол.
Лаборант – 1 чол.
Молодша медична сестра – 1 чол.

Виїздна паліативна бригада
Сестра медична – 4 чол.
Водій автотранспортних засобів – 4 чол.

Структурний підрозділ вторинної ланки:
Консультативно- діагностичне відділення 70 чол.в складі якого:
Лікарів – 18 чол.
Лікар – інтерн  - 1 чол.
Фахівців з  базовою та неповною вищою освітою  - 38 чол.
Молодших медичних сестер – 11 чол.
Реєстратор медичний – 2 чол.

- Лікарі вузьких спеціальностей (ультразвукової діагностики, з 
функціональної діагностики, невропатолог, хірург, уролог, ортопед-
травматолог, отоларинголог, офтальмолог, ендокринолог, рентгенолог 
фізіотерапевт, кардіолог, інфекціоніст, інтерн) – 19 чол.

- Сестри медичні кабінетів – 27 чол. 
- Сестри медичні з масажу – 4 чол.
- Сестри медичні КПО – 3 чол.
- Сестри медичні процедурного кабінету - 4 чол.
- Молодші медичні сестри – 11 чол.
- Реєстратор медичний – 2 чол.



Фінансово-господарська діяльність

Кошторис підприємства виконано на 100% до уточненого річного плану.
З  01.10.2018  первинна  ланка  КНП  «ЦПМСД  «Північний»  РМР

фінансується за рахунок коштів НЗСУ.
1. План розподілу коштів отриманих від НСЗУ в межах місяця – 2278,86

тис. грн.:

 Адміністративні витрати на оплату праці – 9,6 % (218,3 тис. грн.) в 
т. ч. ЄСВ – 2,1% (48,0 тис. грн.)

 Витрати  на  оплату  праці  лікарів  та  медсестер  (сімейний  лікар,
терапевт, педіатр) – 60,2% (1372,53 тис. грн.)  в т. ч. ЄСВ – 14,8%
(338,15 тис. грн.)

 Витрати на поточні потреби закладу – 18,6% (423,53 тис. грн.)

 Фонд розвитку – 11,6% (264,5 тис. грн.).

Оплата  праці  працівникам  КНП  «ЦПМСД  «Північний»  РМР
проводиться згідно тарифної сітки з доплатами.

Таблиця розрахунку преміювання лікаря загальної практики – сімейного
лікаря, лікаря – педіатра та лікаря – терапевта:

Для  лікарів  загальної  практики  –  сімейних  лікарів  (ЗПСЛ)  КНП
«ЦПМСД «Північний» РМР

Кількість підписаних декларацій % МЗП
(мінімальна заробітна плата)

від 540 до 900 100,00

від 900 до 1170 150,00

від 1170 до 1440 200,00

від 1440 до 1620 250,00

від 1620 до 1800 300,00

Для лікарів-терапевтів дільничних КНП «ЦПМСД «Північний» РМР

Кількість підписаних декларацій % МЗП
(мінімальна заробітна плата)

від 600 до 1000 100,00

від 1000 до 1300 150,00

від 1300 до 1600 200,00

від 1600 до 1800 250,00

від 1800 до 2000 300,00



Для лікарів-педіатрів дільничних КНП  «ЦПМСД «Північний» РМР
Кількість підписаних декларацій % МЗП

(мінімальна заробітна плата)

від 270 до 450 100,00

від 450 до 585 150,00

від 585 до 720 200,00

від 720 до 810 250,00

від 810 до 900 300,00

Для  медичних  сестер  КНП  «ЦПМСД  «Північний»  РМР,  які
безпосередньо працюють з лікарями первинної ланки, сума премії складає 50%
від премії лікаря.

Розрахунок преміювання працівників КНП «ЦПМСД «Північний» РМР:
1.Головному  лікарю   КНП  «ЦПМСД  «Північний»  РМР  здійснюється

нарахування періодичної премії у розмірі до 0,5 % від доходу  з надходження
коштів  з  НСЗУ  у  поточному  місяці,  за  який  здійснюється  нарахування.
Періодична премія  головному лікарю призначається згідно наказу Управління
охорони здоров’я.

Виплата  премії  за  цим  пунктом  не  виключає  отримання  головним
лікарем премії, як лікарем.

2.Заступнику головного лікаря з медичного обслуговування, заступнику
головного  лікаря  з  охорони  дитинства  та  материнства  КНП  «ЦПМСД
«Північний»  РМР,  нарахування  періодичної  премії  у  розмірі  до  0,45  %
щомісячно від доходу з надходження коштів з НСЗУ у поточному місяці,  за
який здійснюється нарахування. 

Виплата премії  за цим пунктом не виключає отримання заступниками
головного лікаря КНП «ЦПМСД «Північний» РМР премії, як лікарем.

3.Заступнику  головного  лікаря  з  економічних  питань  КНП  «ЦПМСД
«Північний»  РМР,  нарахування  періодичної  премії  у  розмірі  до  0,45  %
щомісячно від доходу з надходження коштів з НСЗУ у поточному місяці,  за
який здійснюється нарахування.

4.Заступнику  головного  лікаря  з  медсестринства  КНП  «ЦПМСД
«Північний»  РМР,  нарахування  періодичної  премії  у  розмірі  до  0,35  %
щомісячно від доходу з надходження коштів з НСЗУ у поточному місяці,  за
який здійснюється нарахування.

5.Головному бухгалтеру КНП «ЦПМСД «Північний» РМР здійснюється
нарахування  періодичної  премії  у  розмірі  до  0,4%  щомісячно  від  доходу  з



надходження  коштів  з  НСЗУ  у  поточному  місяці,  за  який  здійснюється
нарахування за поданням головного лікаря КНП «ЦПМСД «Північний» РМР.

6.Працівникам  адміністративно-управлінського  підрозділу  КНП
«ЦПМСД «Північний»  РМР:  бухгалтерам,  економістам,  інспектору  з  кадрів,
завідувачу господарства, інженеру з охорони праці, юрисконсульту, інженеру з
комп’ютерних систем здійснюється нарахування періодичної премії у розмірі
до 0,2 %  щомісячно від доходу з надходження коштів з НСЗУ у поточному
місяці,  за  який здійснюється нарахування за поданням заступника головного
лікаря з економічних питань та головного бухгалтера.

 7.Для інших працівників КНП «ЦПМСД «Північний» РМР, які задіяні в
наданні  первинної  медичної  допомоги,  що не  зазначені  у  вище перелічених
пунктах,  здійснення  нарахування  премії  у  розмірі  до  0,2%  від  доходу  з
надходження  коштів  з  НСЗУ  у  поточному  місяці   за  поданням  керівників
структурних підрозділів.
   
  Очікувана середня заробітна плата в місяць сімейних лікарів, терапевтів та
педіатрів  з урахуванням  кількості  підписаних декларацій:

 Якщо підписано від 30 до 50% декларацій: лікар -  10,5 тис. грн., 
медсестра –5,6 тис. грн.

 Якщо підписано від 50 до 65%  декларацій: лікар – 11,5 тис. грн., 
медсестра –6,4 тис. грн.

 Якщо підписано від 65 до 80%  декларацій: лікар –  14,3 тис. грн., 
медсестра – 7,9 тис. грн.

 Якщо підписано від 80до 90%  декларацій: лікар -  15,7 тис. грн., 
медсестра –8,8 тис. грн.

 Якщо  підписано  від  90до  100%   декларацій:  лікар  -   17,9  тис.  грн.,
медсестра –9,7 тис. грн.

Дані про діяльність КНП «ЦПМСД «Північний» РМР 

№ 2017р. 2018р.

1 Чисельність прикріпленого населення 
всього.

59838 59445

Кількість відвідувань до лікаря 285393 347214

Кількість відвідувань на 1 жителя 4,8 5,8

Договірні відносини між пацієнтом і 
сімейним лікарем 

- 43428

2 Кількість відвідувань на дому 53519 64161



Кількість відвідувань на дому на 1000 
жителів

894,4 1079,3

3 Кількість профоглядів 62819 78364

Кількість профоглядів від усіх відвідувань 
(%)

21,9 22,6

4 Кількість жінок, оглянутих з метою 
виявлення онкопатології   (акушеркою)

2898 0

5 Кількість рентгенологічних досліджень 11740 12063

З них виявлено онкопатології 2 1

З них виявлено туберкульозу 6 2

6 Лабораторні дослідження 316376 456337

8 Функціональні дослідження 13787 14649

ЕКГ 10513 11357

УЗД 3274 3292

Виявлено онкопатології 154 150

9 Смертність всього/ на 1000 населення 317/5,3 311/5,7

Дані  про діяльність 
Кількість відвідувань до лікаря в 2018 році зросла в порівнянні з 2017 

роком. 
Структура відвідувань в підприємстві у 2018 році становить:

 До лікарів первинної ланки  - 57,6 %
 До лікарів – спеціалістів  - 42,4 %

У  2018  році  збільшилась  кількість  рентгенологічних  досліджень  в
порівнянні з 2017 роком.

Здоров’я населення 

2017р. 2018р.

Захворюваність на 1000 жителів 285,6 336,6



Загальна  захворюваність дорослого 
населення 

240,2 282,6

Загальна захворюваність дитячого 
населення 

917 914

Поширеність захворюваності на 1000 
жителів

904,2 1602,1

Поширеність хвороб серед  дорослого 
населення 

903,3 1252,2

Поширеність хвороб серед дитячого 
населення

832,2 904,2

Видано лікарняних листків всього 4078 4363

Вихід на первинну інвалідність всього ( в 
т.ч. в працездатному віці) 

175/129 174/127

На 10 тис. дорослого населення (в т.ч. в 
працездатному віці)

45,3/33,4 45,0/32,8

Вихід на інвалідність на 10 тис. дорослого 
населення 

- серцево – судинна патологія 11,4 11,4

- онкопатологія 11,4 11,6

- хвороби нервової системи 2,8 1,5

- травми 3,4 3,8

- інші 28,9 28,7

Вихід на інвалідність діти (вперше) 444 461

Кількість дітей – інвалідів  всього 51 56

Онкозахворюваність за 12 місяців 2018 р. по первинній ланці

Амбулаторії 
ЗПСМ № 1-2

Амбулаторії 
ЗПСМ № 3-4

Всього по
підприємству

Онкологічна 
захворюваність 

135 15 150

Занедбані випадки 38 0 38



% занедбаних випадків 28,1% 0 28,1%

Візуальні форми 45 0 45

Занедбані візуальні 
форми

16 0 16

% зенедбаних 
візуальних форм 

33,3% 0% 33,3%

З квітня 2018 року сімейні лікарі працюють з пацієнтами і по деклараціях
і по територіальному принципу.

В  онкопатології  занедбані  форми  –  це  «блискавичні»  хвороби  крові,
важкодіагностовані локалізації ( кишківник, підшлункова залоза).

Основна причина занедбаних випадків – це пізнє звернення пацієнтів в 
медичні заклади.

Проблемні  питання по онкодіагностиці:
 в списках,  що поступили з  РООД вказані  неточні  адреси пацієнтів,  часто

пацієнт  постійно  проживає  в  сільській  місцевості,  а  вказує  адресу
тимчасового перебування в місті;

 пацієнти, що проживають по території нашого закладу, укладають декларації
з лікарями інших закладів і навпаки;

 складний  економічний  стан  пацієнтів,  особливо  пенсіонерів,  їх  низька
платоспроможність, страх через дорого вартісне лікування (що провокується
засобами масової інформації);

 всі  ці  фактори  утруднюють  власне  виявлення  та  лікування  онкологічних
захворювань.

 Профілактична та санітарно – освітня робота серед населення з  метою
раннього  виявлення  онкопатології  одна  з  основних  цілей  реформування
«первинки»,  укладання  декларацій  між  лікарями  –  терапевтами  та  лікарями
ЗПСМ та пацієнтом, контроль НСЗУ, «електронна» амбулаторна карта пацієнта
надасть можливість регулярно проводити профілактичні обстеження населення.

Хірургічна  робота 

2017р. 2018р.

Всього прооперовано / на 1000 жителів 835/13,9 944/15,8

- в т.ч.  операції на органи зору 244 283

- ЛОР - операції 238 274



-інші 353 387

Робота денного стаціонару 

2017р. 2018р.

Всього ліжок 10 10

Проліковано хворих 1382 1360

На 10 тис. населення 231 229

Санітарно освітня робота 
Вся  робота,  яка  проводиться  в  КНП  «ЦПМСД  «Північний»  РМР

направлена   на  профілактику  захворювань  та  пропаганду  здорового  способу
життя.

Санітарно-освітня робота дає основні поняття у попередженні хвороб та
їх лікуванні, допомагає виховувати у населення гігієнічні навики, 
підвищувати санітарну грамотність, профілактиці захворювань та ефективного
лікування хвороб.

За звітній період проведено медперсоналом підприємства:
2017р. 2018р.

Кількість лекцій 1233 2170

-бесід 16916 21994

- статті в газетах 1 0

- участь в телепрограмах та виступи в 
радіонарисах 

3 99

Формування стратегії підприємства на 2019- 2020 роки

Розроблено проект плану Стратегічного розвитку підприємства 
на 2019-2022 роки

Назва етапу
стратегії

Заходи Терміни виконання
та ціль

Індикатори

Популяризація КНП
«ЦПМСД 
«Північний» РМР

Розробка засобів та 
інструкції з 
візуальної 

Лютий - Березень 
2019
Розроблення 

Інструкція з візуальної
ідентифікації 
підприємства



ідентифікації 
підприємства
 (Бренд-бук)

інструкції з візуальної 
ідентифікації 
підприємства.
Розроблення 
корпоративного 
персонажу 
підприємства

Корпоративний 
персонаж 
підприємства.

Розробка веб-сайту 
з базовим 
функціоналом та 
інформацією

II квартал 2019
Розробка та 
впровадження в 
роботу  веб-сайту 
підприємства

Кількість унікальних 
заходів на сайт
Кількість переглядів 
відвідувачами 
сторінок

Впровадження 
системи комунікації
з клієнтами:
- Створення 
інформаційного 
центру взаємодії з 
засобами масової 
інформації;
- Розвиток та 
просування 
офіційної сторінки 
КНП “Центр 
первинної медико-
санітарної 
допомоги” 
Північний” РМР 
(https://www.faceboo
k.com/pivnichna2006
/) у соціальній 
мережі Фейсбук.

II - III квартал 2019
Створення переліку та
налагодження зв’язків
з представниками 
ЗМІ.
Представники ЗМІ 
періодично будуть 
отримувати новини 
підприємства та 
фахові коментарі, 
експертні думки від 
лікарів підприємства.
Брендинг сторінки на 
основі елементів 
візуальної 
ідентичності, що 
впроваджуються. 
Формування контент 
стратегії розміщення 
інформації (новини 
КНП “ЦПМСД 
”Північний” РМР; 
новини впровадження 
реформ у медичній 
галузі; актуальна 
ситуація з 
профілактикою 
найбільш поширених 
хвороб; мотивація 
підписання декларацій
з лікарями 
підприємства; для 
формування особистої
впізнаваності 
розміщення фахових 
коментарів 
керівництвом та 
фахівцями 
підприємства).

Кількість повідомлень 
для ЗМІ
Кількість підписаних 
користувачів до 
сторінки у соціальній 
мережі
Кількість повідомлень 
у соціальній мережі 



Проведення «Днів 
здоров’я»

Щорічно
Кількість клієнтів, що 
відвідали захід більше
100,
Відсоток схвальних 
відгуків (за вихідним 
анкетуванням) більше 
70%
Кількість клієнтів, що 
довіряють сімейному 
лікарю більше 75%

Кількість клієнтів, що 
відвідали захід
Відсоток схвальних 
відгуків (за вихідним 
анкетуванням)
Кількість клієнтів, що 
довіряють сімейному 
лікарю

Впровадження 
програм лояльності 
клієнтів та 
популяризації 
підприємства

ІІ півріччя 2019
Розробка та 
виготовлення 
сувенірної та промо 
продукції 

Кількість виготовленої
продукції
Кількість проведених 
акцій

Підвищення рівня 
задоволеності 
клієнтів

Покращення умов 
надання медичної 
допомоги та 
перебування 
(ремонт, 
облаштування)

100% приміщень  
відремонтовано до 
кінця 2022 року
Створення системи 
оповіщення та 
інформування клієнтів
на базі 
мультимедійних 
екранів до кінця 2020 
року

%  приміщень з 
ремонтом та технічним
оснащенням

Створення системи 
клієнтського 
сервісу та його 
впровадження, 
навчання персоналу

Рівень задоволених 
клієнтів становитиме: 
70% до 2020 року, 
75% до 2021 року,
 80% до 2022 року, 
85% до 2023 року, 
90% до 2024 року.
Відсоток підписаних 
декларацій з 
населенням становить 
90%

Кількість скарг 
клієнтів, що надійшли 
в заклад з різних 
джерел та 
зареєстровані
Відсоток підписаних 
декларацій з 
населенням
Рівень задоволеності 
клієнтів (анкетування)

Впровадження 
системи 
інформування 
клієнтів про 
важливі етапи 
лікування та 
профілактики 
захворювань 
(нагадування про 
черговий прийом у 
лікаря, 

Вересень - жовтень 
2019 року

Усі клієнти при 
бажанні отримують 
нагадування про 
профілактичні заходи 
за допомогою каналу 
зв’язку, який обрали

% клієнтів



інформування про 
графік щеплення, 
нагадування про 
важливість 
проходження 
щорічного огляду у 
лікаря та ін.) на базі
наявних джерел 
контактної 
інформації та 
комунікації (СМС, 
Вайбер 
повідомлення, 
електронний лист, 
телефонний 
дзвінок)

Заміна візуального 
оформлення 
приміщень та 
фасадів

- Формування 
єдиного стандарту в
оформленні і 
маршрутизації 
відвідувачів. 
(система навігації 
по приміщенню в 
цілому та по 
кожному поверху)
- Формування 
єдиного стандарту 
видів та засобів 
наочної інформації 
(інформаційні 
стенди, стенди та 
стійки з 
роздатковими 
матеріалами, 
функціональні 
номерки гардеробу 
з важливою 
інформацією та 
швидкими 
каналами доступу 
до сервісів 
підприємства).
- Упорядкуванн
я інформації та 
вивісок на фасадах 

До кінця 2020 року

- Створення 
єдиного стандарту
в оформленні 
приміщень.

- Створення 
доступної системи
навігації 
(напрямки руху до
лікарів, 
інформаційні 
таблички біля 
кабінетів та ін.).

- Стандартизовані 
та замінені 100% 
засоби наочної 
інформації. 

- Адаптовані засоби
інформації для 
маломобільних та 
слабозорих верств
населення.

%  приміщень
%  засобів наочної 
інформації  



підприємства 
(згідно рішення 
Виконавчого 
комітету 
Рівненської міської 
ради №113-р від  
13.11.2018  р.  Про 
затвердження 
Порядку 
розміщення вивісок
у місті Рівному)

Покращення якості 
медичної допомоги

Покращення якості 
надання медичної 
допомоги:
- систематична 
організація 
навчання 
персоналу, 
тренінгів, обміну 
досвідом,
- впровадження
системи 
стандартизації 
медичної допомоги,
- розробка та 
впровадження 
системи оцінки 
якості надання 
медичної допомоги
- Налагодження
роботи медично-
інформаційної 
системи 
компоненти 
“Електронна 
медична картка”, 
“Електронний 
рецепт” та інші.

До початку 2022 року 

досягнення базових 
показників:

- кількість 
профілактичних 
оглядів – до 60000

- кількість 
зареєстрованих 
декларацій від 
територіально 
прикріпленого 
населення 
підприємства 
станом на 
01.01.2019:

- 85% до 
01.07.2019;

- 100% до 
01.01.2020.

Зниження 
захворюваності та 
смертності протягом 
не року
- ІХС смертність – 

не більше 90
- ІМ - не більше 35
- форми раку - не 

більше 145
- занедбані форми 

раку - не більше 
40

- візуальні форми 
раку - не більше 
45

- занедбані 
візуальні форми 
раку - не більше 
20

- рак шийки матки -
не більше 10

Рівень захворюваності



- занедбаний рак 
шийки матки - не 
більше 5

- туберкульоз - не 
більше 10

- занедбаний 
туберкульоз - не 
більше 5

Підтримка існуючого 
рівня щеплення 
дорослого населення 
та підвищення рівня 
щеплення дитячого 
населення до 2022 
року:
- охоплення дорослого

населення 
щепленням – до 99%;

- охоплення дитячого 
населення 
щепленням – до 90%;

- первинний 
вакцинальний 
комплекс – до 80%

- кількість відмовників
(доросле населення) 
– відсутні;

- кількість відмовників
(дитяче населення) – 
до 5%

Покращення якості 
профілактичної 
роботи:
-просвітня робота з 
населенням через 
медіа ресурси та
школи здоров’я,

Протягом 2019-2022 
років:

- інформаційні 
кампанії про 
необхідність 
щорічних 
обстежень

- популяризація 
серед населення 
вакцинації від 
інфекційних 
хвороб 

- в кожній 
амбулаторії 
наявна школа 
здоров’я 

– рівень виконання 
первинного 
вакцинального 
комплексу
– рівень 
захворюваності на 
запущені форми 
туберкульозу
– рівень  охоплення 
населення 
скринінговими 
обстеженнями з 
профілактики серцево-
судинних хвороб,
-кількість шкіл 
здоров’я та кількість 
населення, що 
охоплені діяльністю 
ШЗ

Планування 
амбулаторії 
загальної практики 

До кінця 2020 року

Задоволення потреб 

Відкриття амбулаторії



сімейної медицини 
розташованої в м-ні
Північний:  в межах
вулиць  В. Дивізії 
та Є. Коновальця

мешканців м-ну 
Північний у наданні 
їм якісних медичних 
послуг у радіусі 
десяти хвилинної 
пішої доступності, що 
вкрай важливо 
маломобільним 
групам населення та 
особам похилого віку.

Покращення 
управління 
підприємством

Розробка та 
впровадження 
системи мотивації 
та індикаторів 
оцінки персоналу

До кінця 2022 року

Впровадження 
системи додаткової 
мотивації

Відсоток задоволених 
працівників 
заробітною платою 
більше 80%

Впровадження 
системи 
електронного 
документообігу 
(СЕД)

До кінця 2020 року
- Якісно новий 

рівень 
автоматизації 
управлінського 
документообігу, 
підвищення 
прозорості 
процесів розробки
і обробки 
документів з 
можливістю 
контролю їх 
виконання на 
будь-якому етапі.

- Значне зменшення
термінів 
підготовки та 
виконання 
документів.

- Уніфікація 
документів 
підприємства.

- Створення і 
автоматична 
підтримка бази 
нормативних і 
розпорядчих 
документів.

- Забезпечення 
високого рівня 
продуктивності.

- Можливість 
інтеграції з 



іншими 
рішеннями, що 
формують єдине 
інформаційне 
середовище 
організації.

- Накопичення 
корпоративних 
знань, 
забезпечення 
швидкого 
навчання і 
взаємозамінності 
співробітників.

Залучення 
додаткових джерел 
фінансування

Залучення 
додаткових коштів

З 2020 року щорічно

Залучення до 15% 
бюджету 
підприємства 
додатково

Кількість коштів від 
грантових програм та 
проектів

Впровадження 
платних послуг 
(медичні та 
інформаційні)

З 2020 року щорічно

Залучення до 15% 
бюджету 
підприємства 
додатково

Кількість коштів від 
платних послуг.


