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РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДИРЕКТОРА КНП «ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3»

ШУТКЕВИЧ Н.Г.

За 2021 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня
№3» (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним
некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої
медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених
законодавством України та Статутом.

Підприємство створене шляхом перетворення комунального закладу Міська
клінічна лікарня №3 у комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська
клінічна лікарня №3» на підставі рішення Вінницької міської ради від 27.06.2018
№1245 «Про реорганізацію комунального закладу Міська клінічна лікарня № 3
шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська
клінічна  лікарня  № 3».  Підприємство  є  власністю Вінницької  міської  об’єднаної
територіальної громади. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав
та обов’язків комунального закладу Міська клінічна лікарня №3.

Підприємство засноване на комунальній власності Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади.

Власником Підприємства є Вінницька міська об’єднана територіальна громада
в особі Вінницької міської ради (надалі – Власник). Підприємство підзвітне та
підконтрольне Власнику. Органом управління є департамент охорони здоров’я
Вінницької міської ради (далі – Орган управління).

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на
досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство є неприбутковим та не має на меті отримання доходів
(прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів
управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Підприємства
використовуються виключно для фінансування видатків на утримання
Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,  визначених
його установчими документами.

Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України,
Господарським та  Цивільним Кодексами України,  законами України,  постановами
Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями
Вінницької міської ради, виконавчих органів Вінницької міської ради, наказами
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департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, іншими нормативно-
правовими актами та Статутом.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні
рахунки в органах Державного казначейства України, установах банків,  печатку із
своїм найменуванням, а також штампи та печатки, необхідні для виконання
покладених на нього завдань, бланки та інші реквізити.

Найменування Підприємства:
– повне найменування Підприємства українською мовою:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3»;
– скорочене найменування Підприємства українською 

мовою: КНП «ВМКЛ №3»;
– найменування Підприємства англійською мовою:

COMMUNAL NON-COMMERCIAL ENTERPRISE «VINNYTSIA CITY
CLINICAL HOSPITAL №3».

Місцезнаходження Підприємства: Україна, Вінницька область, місто Вінниця,
вулиця Маяковського, будинок 138, поштовий індекс – 21019.

Основними напрямками роботи Підприємства є:

- медична практика;
- надання пацієнтам відповідно до законодавства України планової вторинної

(спеціалізованої), стаціонарної, консультативної, амбулаторно-діагностичної,
невідкладної (в разі потреби) медичної допомоги в стаціонарних та амбулаторних
умовах, а також цілодобового паліативного (симптоматичного) лікування та
хоспісної допомоги, медико-психологічної реабілітації та соціальної, психологічної і
духовної підтримки пацієнту та членам його родини;

- створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної
допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-
діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів
Підприємства;

- забезпечення в повному обсязі висококваліфікованої стаціонарної та
амбулаторної допомоги своєчасне та якісне дослідження, лікування та реабілітація
хворих в стаціонарних та амбулаторних умовах;

- визначення необхідного обсягу паліативної та хоспісної допомоги, що
ґрунтується на принципах безперервності та наступності;

- направлення хворих, що не потребують цілодобового паліативного
(симптоматичного) лікування для подальшого лікування в заклади охорони здоров’я
первинного рівня надання медичної допомоги;

- покращення показників здоров’я населення;
- цілодобовий прийом та госпіталізація хворих, що доставляються бригадами

швидкої медичної допомоги або звертаються безпосередньо в приймальне
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відділення за направленням інших лікувально-профілактичних закладів або без
нього;

- плановий прийом пацієнтів за направленням інших лікувально-
профілактичних закладів або без нього;

- забезпечення в повному обсязі висококваліфікованої стаціонарної та
амбулаторної допомоги;

- організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
- організація,  у  разі  потреби,  надання  пацієнтам  медичної  допомоги  більш

високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я через
скеровування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством
України;

- впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес
відповідно до функцій Підприємства;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою
забезпечення наступництва та послідовності у наданні медичної допомоги на різних
рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

- участь у державних та регіональних програмах у визначеному
законодавством  порядку  та  відповідно  до  фінансового  бюджетного  забезпечення
галузі охорони здоров’я;

- забезпечення взаємодії з медичними та немедичними закладами і установами
при вирішенні питань організації та надання медичної допомоги;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою
листків непрацездатності;

- скеровування на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою
працездатності;

- направлення хворих у будинки-інтернати;
- організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових

форумів, круглих столів, семінарів тощо;
- навчально-методична, науково-дослідницька робота та клінічні

випробування згідно чинного законодавства України;
- надання консультативної  допомоги медичним працівникам інших закладів

охорони здоров’я з питань надання паліативної допомоги;
- навчання волонтерів та членів родин пацієнтів навичкам догляду за

пацієнтом;
- забезпечення взаємодії з установами соціального захисту, іншими закладами,

громадськими організаціями та фондами у вирішенні питань медико-соціальної
допомоги пацієнту;

- медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання,
страховими організаціями, тощо;

- поширення найкращого міжнародного та вітчизняного досвіду паліативної та
хоспісної допомоги;

- попередження розвитку у персоналу Хоспісу синдрому професійного
(емоційного) вигорання;
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- здійснення контролю больового синдрому та полегшення страждань
пацієнта;

- своєчасне діагностування ускладнень або загострень основного та супутніх
захворювань, організація надання екстреної (невідкладної) допомоги пацієнту у разі
невідкладних станів;

- надання паліативної допомоги вдома відповідно до плану відвідувань, який
узгоджено з пацієнтом та членами його родини;

- вивчення та впровадження в практику сучасних методів паліативної
допомоги або симптоматичного лікування, контролю хронічного болю та догляду у
термінальній стадії захворювання;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством
України;

- забезпечення  дотримання  міжнародних  принципів  доказової  медицини  та
галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

- упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування
та реабілітації захворювань та станів;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед
населення щодо формування здорового способу життя;

- участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної
допомоги та шляхів їх вирішення;

- надання  рекомендацій  органам місцевого  самоврядування  щодо розробки
планів розвитку вторинної медичної допомоги;

- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у
лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні,
транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та
якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення  та раціональне використання лікарських засобів,
виробів медичного призначення, медичного обладнання, транспортних засобів;

- забезпечення ефективного використання ліжкового фонду;
- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

працівників Підприємства;
- придбання, зберігання, перевезення, пересилання, реалізація (відпуск),

використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та
прекурсорів,  замісників  їх  аналогів,  отруйних та  сильнодіючих речовин (засобів)
згідно з вимогами чинного законодавства України;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання
медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та
прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України;
- проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань,

зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу
від попереджувальних захворювань та станів;
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- здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності,
необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-
діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості
кадрового потенціалу Підприємства;

- інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань;
- надання медичної допомоги хворим та з підозрою на гостру респіраторну

хворобу COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.



СТРУКТУРА

Комунального некомерційного підприємства 

«Вінницька міська клінічна лікарня № 3»

станом на 01.12.2021

Медичний директор

Директор

Бухгалтерія

Господарсько-
обслуговуючий

персонал
Відділ кадрів

Завідуючий господарствомІнформаційно-аналітичний
відділ

Допоміжні служби

Харчоблок

Дезкамера

Пральня
Стаціонар Амбулаторно-діагностичне відділення

КабінетиПараклінічні служби

Головна медсестра

- Приймальне
відділення

- Аптека

- Терапевтичне
відділення з палатою

інтенсивної терапії
– на 70 ліжок

- Терапевтичне
відділення – на 70

ліжок

- Відділення «Хоспіс»
– на 5 ліжок

- Відділення «Міський
центр мікрохірургії

ока»

- Рентгенологічний
кабінет

- Кабінет
функціональної

діагностики
- Кабінет

ультразвукової
діагностики

- Клініко-діагностична
лабораторія

- Кардіолог
- Ендокринолог

- Гастроентеролог
- Дерматовенеролог

- Невропатолог
- Онколог

- Офтальмолог
- Отоларинголог

- Хірург
- Психотерапевт
- Травматолог
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Укомплектованість персоналом

Тип
персоналу

Штатних
посад

Зайнятих
посад

Фізичних
осіб             (з
декрет.)

%
укомплекто-

ваності
Лікарі 65,5 52,25 54 80
Середній 
медперсона
л

1
1
5
,
2
5

83,5 83 73

Молодший 
медперсонал

87,25 64 64 73

Фармацевт 1 1 1 100
Інші 4

7
,
7
5

35,5 35 74

Всього 3
1
6
,
7
5

236,25 237 75

Розподіл медичного персоналу за атестацією

Тип 
медичного
персоналу

Фіз.осіб
всього

К-сть фіз.
осіб, що

мають вищу
кваліфікаці

й ну
категорію

К-сть фіз.
осіб, що
мають І

кваліфікацій
ну

категорію

К-сть фіз.
осіб, що
мають ІІ

кваліфікац
і йну

категорію

К-сть фіз.
осіб, що
мають
звання

«спеціаліст»

Лікарі 55 30 8 5 12
Середній 

медперсонал
92 63 8 3 18

Фармацевт 1 1 - - -

Основні показники діяльності закладу за 2021 р.

Рік 2021
Від
діл
ен
ня

Терапія Інфекційні
відділення
COVID-19

ЦМХО Хоспіс Всього
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Пролікован о 
хворих 324 1

5
5
1

860 584 3 319

Фактично
виконання
ліжко дня/
%

2 648
28,3%

15 792
56,9%

4 897
97,0%

1
3
 
4
2
7
1
0
7
,
1
%

36 764
6
7
,
1
%

Середній 
термін 
перебуванн я 
пацієнта (днів)

8,2 1
0
,
1

5,6 22,9 11,0



ЗВІТ
 про виконання показників фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня №3"
за 2021 року

Основні фінансові показники

Найменування показника
Код

рядка 

Факт наростаючим
підсумком з початку року

Звітний період за 2021 року

за 2020 рік за 2021 рік план факт
відхилення,

+/-
виконання, %

1 2 3 4 5 6 7 8

Розділ І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

1000 36 389,3 57 463,5 62 038,9 57 463,5 (4 575,4) 92,6

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:

1010 (51 574,9) (70 320,1) (64 507,1) (70 320,1) (5 813,0) 109,0

Матеріальні витрати (розшифрувати) 1011 (26 167,2) (29 049,2) (20 051,0) (29 049,2) (8 998,2) 144,9

Витрати на оплату праці 1012 (20 857,5) (33 959,9) (37 053,8) (33 959,9) 3 093,9 91,7

Відрахування на соціальні заходи 1013 (4 402,7) (7 306,9) (7 278,1) (7 306,9) (28,8) 100,4

Амортизація 1014 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Інші витрати (розшифрувати) 1015 (147,5) (4,1) (124,2) (4,1) 120,1 3,3

Валовий прибуток/збиток 1020 (15 185,6) (12 856,6) (2 468,2) (12 856,6) (10 388,4) 520,9

Адміністративні витрати, усього, у тому 
числі:

1020 (13 925,7) (16 983,7) (15 470,9) (16 983,7) (1 512,8) 109,8

Матеріальні витрати (розшифрувати) 1021 (3 318,5) (1 955,0) (2 210,2) (1 955,0) 255,2 88,5



Витрати на оплату праці 1022 (4 993,6) (5 408,1) (5 905,6) (5 408,1) 497,5 91,6

Відрахування на соціальні заходи 1023 (1 060,5) (1 041,0) (1 256,0) (1 041,0) 215,0 82,9

Амортизація 1024 (1 450,2) (3 048,4) (1 450,2) (3 048,4) (1 598,2) 210,2

Інші адміністративні витрати (розшифрувати) 1025 (3 102,9) (5 531,2) (4 648,9) (5 531,2) (882,3) 119,0

Інші операційні доходи, усього, у тому 
числі:

1040 28 129,8 27 234,1 17 211,5 27 234,1 10 022,6 158,2

нетипові операційні доходи (розшифрувати) 1041 - #ДЕЛ/0!

інші операційні доходи (розшифрувати) 1042 28 129,8 27 234,1 17 211,5 27 234,1 10 022,6 158,2

Інші операційні витрати, усього, у тому 
числі:

1030 (468,7) (442,2) (722,0) (442,2) 279,8 61,2

Матеріальні витрати (розшифрувати) 1031 - (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Витрати на оплату праці 1032 (385,6) (363,5) (595,0) (363,5) 231,5 61,1

Відрахування на соціальні заходи 1033 (83,1) (78,7) (127,0) (78,7) 48,3 62,0

Амортизація 1034 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Інші операційні витрати (розшифрувати) 1035 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Фінансовий результат від операційної 
діяльності

1100 (1 450,2) (3 048,4) (1 450,2) (3 048,4) (1 598,2) 210,2

Інші фінансові доходи (розшифрувати) 1130 - #ДЕЛ/0!

Фінансові витрати (розшифрувати) 1140 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Інші доходи (розшифрувати) 1150 1 450,2 3 048,4 1 450,2 3 048,4 1 598,2 210,2

Інші витрати (розшифрувати) 1160 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Фінансовий результат до оподаткування 1170 0,0 - - - - #ДЕЛ/0!

Витрати з податку на прибуток 1180 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!



Дохід з податку на прибуток 1181 - #ДЕЛ/0!

Чистий фінансовий результат 1200 0,0 - - - - #ДЕЛ/0!

Прибуток 1201 - #ДЕЛ/0!

Збиток 1202 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Усього доходів 1210 65 969,3 87 746,0 80 700,6 87 746,0 7 045,4 108,7

Усього видатків 1220 (65 969,3) (87 746,0) (80 700,0) (87 746,0) (7 046,0) 108,7

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати 9000 (29 485,7) (31 004,2) (22 261,2) (31 004,2) (8 743,0) 139,3

Витрати на оплату праці 9010 (26 236,7) (39 731,5) (43 554,4) (39 731,5) 3 822,9 91,2

Відрахування на соціальні заходи 9020 (5 546,3) (8 426,6) (8 661,7) (8 426,6) 235,1 97,3

Амортизація 9030 (1 450,2) (3 048,4) (1 450,2) (3 048,4) (1 598,2) 210,2

Інші операційні витрати 9040 (3 250,4) (5 535,3) (4 773,1) (5 535,3) (762,2) 116,0

Усього 9050 (65 969,3) (87 746,0) (80 700,6) (87 746,0) (7 045,4) 108,7

Розділ IІ. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до 
Державного бюджету України (податкові 
платежі) 

2110 (387,8) (591,0) (653,3) (591,0) - 90,5

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за 
підсумками звітного періоду

2111 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!



ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету 
за підсумками звітного періоду

2112 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

військовий збір 2113 (387,8) (591,0) (653,3) (591,0) - 90,5

інші податки та збори (розшифрувати) 2114 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Нараховані до сплати податки та збори до 
місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120 (4 589,1) (7 091,7) (7 839,8) (7 091,7) - 90,5

податок на прибуток підприємств (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

податок на доходи фізичних осіб 2122 (4 589,1) (7 091,7) (7 839,8) (7 091,7) - 90,5

земельний податок 2123 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

орендна плата 2124 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

відрахування частини чистого прибутку 
комунальними підприємствами, що є 
власністю Вінницької міської об'єднаної 
територіальної громади до бюджету 
Вінницької міської ОТГ

2125 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

інші податки та збори (розшифрувати) 2126 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Нараховані до сплати інші податки, збори 
та платежі

2130 (5 815,4) (8 637,9) (8 930,4) (8 637,9) - 96,7

митні платежі 2131 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування                      

2132 (5 546,7) (8 347,9) (8 661,7) (8 347,9) - 96,4

інші податки, збори та платежі 
(розшифрувати)

2133 (268,7) (290,0) (268,7) (290,0) - 107,9

Усього нараховано виплат 2200 (10 792,3) (16 320,6) (17 423,5) (16 320,6) - 93,7

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції 4000 - (12 886,0) (6 658,2) (12 886,0) (6 227,8) 193,5



капітальне будівництво (розшифрувати) 4010 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

придбання (виготовлення) основних засобів 
(розшифрувати)

4020 (    ) (10 683,2) (3 000,0) (10 683,2) (7 683,2) 356,1

придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів (розшифрувати)

4030 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

придбання (створення) нематеріальних активів
(розшифрувати)

4040 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

модернізація, модифікація (добудова, 
дообладнання, реконструкція) основних 
засобів (розшифрувати)

4050 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

капітальний ремонт (розшифрувати) 4060 (    ) (2 202,8) (3 658,2) (2 202,8) 1 455,4

Інші витрати (розшифрувати) 4070 (    ) (    ) (    ) (    ) #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Розділ V. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому 
числі:

7000 - - - - -

довгострокові зобов'язання (розшифрувати) 7001 -

короткострокові зобов'язання (розшифрувати) 7002 -

інші фінансові зобов'язання (розшифрувати) 7003 -

Повернено залучених коштів, усього, у тому
числі:

7010 - - - - -

довгострокові зобов'язання (розшифрувати) 7011 -

короткострокові зобов'язання (розшифрувати) 7012 -

інші фінансові зобов'язання (розшифрувати) 7013 -

Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці



Середня кількість працівників (штатних 
працівників, зовнішніх сумісників та 
працівників, що працюють за цивільно-
правовими договорами), у тому числі:

8000 235 242 244 242 (2,0) 99,2

директор 8001 1 1 1 1 - 100,0

адміністративно-управлінський персонал 8002 41 48 10 48 38,0 480,0

працівники 8003 193 193 233 193 (40,0) 82,8

Фонд оплати праці 8010 25 851,1 39 398,1 20 098,7 39 398,1 19 299,4 196,0

директор 8011 326,9 470,7 206,4 470,7 264,3 228,1

адміністративно-управлінський персонал 8012 4 666,7 5 152,4 943,5 5 152,4 4 208,9 546,1

працівники 8013 20 857,5 33 775,0 18 948,8 33 775,0 14 826,2 178,2

Витрати на оплату праці 8020 25 851,1 39 398,1 20 098,7 39 398,1 19 299,4 196,0

директор 8021 326,9 470,7 206,4 470,7 264,3 228,1

адміністративно-управлінський персонал 8022 4 666,7 5 152,4 943,5 5 152,4 4 208,9 546,1

працівники 8023 20 857,5 33 775,0 18 948,8 33 775,0 14 826,2 178,2

Середньомісячні витрати на оплату праці 
одного працівника (грн), усього, у тому 
числі:

8030 916,7 1 356,7 686,4 1 356,7 670,3 197,6

директор 8031 2 724,2 3 922,5 1 720,0 3 922,5 2 202,5 228,1

адміністративно-управлінський персонал 8032 948,5 894,5 786,3 894,5 108,3 113,8

працівники 8033 900,6 1 458,3 677,7 1 458,3 780,6 215,2



Розшифровка №1 до розділу І «Формування фінансових результатів»

№ з/п Найменування показника
Код

рядка 
Факт за

2020 року
План за

2021 року
Факт за

2021 року
Відхилення,

+,-
Відхилення,

%

1 2 3 4 5 6 7 8

ДОХОДИ 65 969,3 80 700,6 87 746,0 7 045,4 108,7

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, 
у тому числі:

1000 36 389,3 62 038,9 57 463,5 (4 575,4) 92,6

1.
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я
України

35 912,0 61 763,8 57 434,6 (4 329,2) 93,0

2 кошти отримані від надання послуг   ( платні  послуги) 477,3 275,1 28,9 (246,2) 10,5

Інші операційні доходи, усього, у тому числі: 1040 28 129,8 17 211,5 27 234,1 10 022,6 158,2

1. кошти міського бюджету/ кошти ВМОТГ 20 384,1 15 818,5 22 318,1 6 499,6 141,1

2. кошти медичної субвенції з державного бюджету: 6 001,0 -

3. кошти орендарів  479,4 610,8 754,8 144,0 123,6

4.
кошти, отримані від надання послуг (палати, стажування 
інтернів, відшкодування від страхової компанії) 

1 177,3 694,2 1 434,3 740,1 206,6

5. кошти від  реалізації майна в установленому порядку 5,6 5,6

6. благодійні внески у натуральній формі 2 555,6 2 555,6

7.
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

88,0 88,0 165,7 77,7 188,3

Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 1 450,2 1 450,2 3 048,4 1 598,2 210,2

1. нарахування амортизації на безоплатно отримані активи 1 450,2 1 450,2 3 048,4 1 598,2 210,2

ВИТРАТИ -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, 
у т.ч.:

-



Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: 1011 17 307,2 20 051,0 2 898,2 (17 152,8) 14,5

медикаменти та перев'язувальні матеріали 2 492,8 2 272,8 2 492,8 220,0 109,7

продукти харчування 385,7 604,5 385,7 (218,8) 63,8

виконання програми "СТОП ГРИПП" у Вінниці 2016-2019 роки 19,7 281,5 19,7 (261,8) 7,0

придбання хімреактивів, реагентів, тощо 324,7 324,7 324,7

забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання 
медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-
n CoV (медикаменти та перев’язувальні матеріали)

14 084,3 16 892,2 14 084,3 (2 807,9) 83,4

Інші витрати, усього, у т.ч: 1015 147,5 124,2 4,1 (120,1) 3,3

відшкодування пільгових пенсій 52,2 27,7 (27,7) -

ремонт медичного обладнання 66,4 66,4 (66,4) -

послуги інтернету 3,6 3,6 0,6 (3,0) 16,7

послуги архіву 1,7 1,7 (1,7) -

послуги з охорони 4,3 4,3 0,6 (3,7) 14,0

супровід програмного забезпечення 2,2 2,2 2,2 - 100,0

технічне обслуговування  ліфтів 7,2 7,2 0,7 (6,5) 9,7

послуги дератизації та дезинфекції 9,9 11,1 (11,1) -

Адміністративні витрати: -

Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: 1021 3 318,5 2 210,2 1 955,0 (255,2)

витрати пов'язані з використанням службових автомобілів 107,8 297,9 428,0 130,1

стільці офісні 10,6 -

папір для друку 57,6 18,6 (39,0)

господарчий інвентар 1 168,0 24,3 (1 143,7)



одноразовий посуд 69,4 28,8 (40,6)

стільці офісні 16,0 -

м’який інвентар 47,9

приліжкова тумба 73,9

інші необоротні матеріальні активи 170,5

шафи для одягу 42,0

столик маніпуляційний 16,9

кисневі розетки 117,3

пульсоксиметри 11,6

кисневі балони 260,4

м’який інвентар 28,2

оплата теплопостачання 1 500,8 418,0 505,3

оплата водопостачання та водовідведення 120,3 16,6 18,5

оплата електроенергії 664,8 161,4 197,1

оплата ТВП 115,7 8,8 3,2

оплата інших послуг (крім комунальних) 3,9 6,0 30,7

передплата періодичних видань, канцелярські товари 11,0

будівельні матеріали 16,1 530,0

засоби для прання, прибирання 30,4

медичні бланки 98,4

енергозберігаючі лампи 5,0 5,0

папір для друку рентген-знімків 18,0

канцелярські товари 1,5 1,5

Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.: 1025 3 014,9 4 560,9 5 531,2 970,3 121,3



послуги з охорони приміщень 13,9 21,9 8,3 (13,6) 37,9

послуги зі зберіганню архівної документації 12,1 19,2 1,7 (17,5) 8,9

послуги телефонії 28,8 79,2 (79,2) -

ТО ліфта 20,6 28,8 14,4 (14,4) 50,0

послуги по супроводу програмного забезпечення 19,1 27,6 13,8 (13,8) 50,0

послуги з дератизації та дезінфекції 31,2 44,0 22,0 (22,0) 50,0

метрологія та виміряння опору ізоляції 14,4 -

послуги страхування 2,5 7,5 2,5 (5,0)

відшкодування пільгових пенсій 115,9 174,0 139,4

послуги по обслуговуванню платіжних доручень 0,2

поліграфічні послуги 2,6 18,3 4,2

папір для друку 4,3

інші необоротні матеріальні активи 126,2 126,2

виконання програми "Інформатизація галузі охорони здоров’я м. Вінниці
на 2016-2020 роки

244,6

ремонт медичного обладнання 67,5 1 192,3 299,0

послуг по обслуговуванню пандуса 6,6

папір для друку 8,2 -

одноразовий посуд 7,0 -

поліграфічні послуги 1,6 -

інші необоротні матеріальні активи 376,6 -

ремонт медичного обладнання 1 418,6 -

поточний ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки 9,5 9,5

повірка вогнегасника 59,4



одноразовий посуд 13,8 -

послуги повірки 1,4 2,8 (2,8) -

оплата теплопостачання 1 108,2 2 667,2 1 559,0 240,7

оплата водопостачання та водовідведення 134,9 134,9 - 100,0

оплата електроенергії 692,5 808,0 115,5 116,7

оплата ТВП 105,1 60,1 (45,0) 57,2

проведення поточного ремонту 159,2 -

проведення поточного ремонту(заміна трубогону даху поліклініки) 150,0 149,7 (0,3) 99,8

проектування, монтаж системи блискавкозахисту 300,0 222,9 (77,1) 74,3

монтаж, демонтаж вікон 10,4 20,8 - (20,8) -

обслуговування карток -

реалізація програми «Комфортна зона відпочинку та прогулянки для 
пацієнтів КНП "ВМКЛ №3"»

223,5 220,5 (3,0)

інші послуги 7,7 7,7

оплата ТВП -

витрати на енергоносії -

оплата інших послуг (крім комунальних) -

технічний огляд автомобілів, страхування водіїв 0,8 -

заміна теплового лічильника 56,0 -

технічне обслуговування комп’ютерної техніки 11,0 28,5 (28,5)

повірка, ремонт медичного обладнання 51,8 365,7 365,7

послуги по обслуговуванню платіжних доручень 6,2 3,6 (3,6)

послуги технагляду 178,2 59,4 (118,8)

монтаж шлагбаума 20,4 -

інші послуги по обслуговуванню приміщень закладу 23,2 -



господарчий інвентар 168,1 168,1

витрати на зв'язок -

послуги по заміні вікон та дверей 72,3 19,2 19,2

послуги інтернету 3,8 -

Розшифровка №2 до розділу І «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та
використання коштів»

тис. грн

№ з/п Найменування показника
Код

рядка 
Факт за
2020 рік

План за
2021 рік

Факт за
2021 рік

Відхи-
лення,

+,-

Відхи-
лення,

%

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЬОГО ВИТРАТ: 65 969,3 80 700,6 87 746,0 7 045,4 108,7

1. Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України 35 912,0 61 763,8 57 434,6 (4 329,2) 93,0

1.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: 1010 29 551,4 50 857,6 49 406,8 (1 450,8) 97,1

1.1.1 Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: 1011 12 385,1 11 814,5 15 697,4 3 882,9 132,9

  медикаменти та перев'язувальні матеріали 952,3 2 225,8 4 692,6 2 466,8 210,8

 
забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної 
допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV 11 198,6 8 985,2 10 493,0 1 507,8 116,8

  продукти харчування 126,9 126,9 233,1 106,2 183,7

 
забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної 
допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

107,3 476,6 278,7 (197,9) 58,5

1.1.2 Витрати на оплату праці 1012 14 174,1 32 692,7 27 701,7 (4 991,0) 84,7

1.1.3 Відрахування на соціальні заходи 1013 2 992,2 6 350,4 6 007,7 (342,7) 94,6

1.2 Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: 1020 5 918,4 10 183,6 7 585,6 (2 598,0) 74,5

1.2.1 Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: 1021 71,5 1 592,9 499,7 (1 093,2) 31,4



  паливно-мастильні матеріали для службових автомобілів 71,5 297,9 428,0 130,1 143,7

  папір для друку 57,6 18,6 (39,0) 32,3

  одноразовий посуд 1 168,0 24,3 (1 143,7) 2,1

  господарчий інвентар 69,4 28,8 (40,6) 41,5

1.2.2 Витрати на оплату праці 1022 3 941,4 5 905,6 5 408,1 (497,5) 91,6

1.2.3 Відрахування на соціальні заходи 1023 839,6 1 256,0 1 041,0 (215,0) 82,9

1.2.5 Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.: 1025 1 065,9 1 429,1 636,8 (792,3) 44,6

  послуги з охорони приміщень 8,3 21,9 8,3 (13,6) 37,9

  послуги газети 12,5 -

  реєстраційні збори 20,8 -

  поліграфічні послуги 4,2 18,3 4,2 (14,1) 23,0

  послуги по оцінці майна - -

  ремонт медичного обладнання 231,1 774,7 234,5 (540,2) 30,3

  послуги зі зберіганню архівної документації 8,6 19,2 1,7 (17,5) 8,9

  послуги по виготовленню ліцензії - - - -

  послуги телефонії 28,8 79,2 - (79,2) -

  ТО ліфта 14,4 28,8 14,4 (14,4) 50,0

  послуги по супроводу програмного забезпечення 13,8 27,6 13,8 (13,8) 50,0

  послуги з дератизації та дезінфекції 22,0 44,0 22,0 (22,0) 50,0

  послуги страхування 2,5 7,5 2,5 (5,0) 33,3

  послуги технагляду 59,4 178,2 59,4 (118,8) 33,3

  послуги повірки 0,7 2,8 0,7 (2,1) 25,0

  послуги по здаванню клінічних відходів - - -



  відшкодування пільгових пенсій 115,9 174,0 139,4 (34,6) 80,1

  послуги по обслуговуванню платіжних доручень 0,2 3,6 0,2 (3,4) 5,6

  інші необоротні матеріальні активи 502,8 126,2 126,2

  монтаж, демонтаж вікон 10,4 20,8 (20,8) -

  поточний ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки 9,5 28,5 9,5 (19,0) 33,3

  витратні матеріали - -

1.3 Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: 1030 442,2 722,6 442,2 (280,4) 61,2

1.3.2 Витрати на оплату праці 1032 363,5 595,0 363,5 (231,5) 61,1

1.3.3 Відрахування на соціальні заходи 1033 78,7 127,6 78,7 (48,9) 61,7

2. Кошти міського бюджету/ кошти ВМОТГ 20 384,1 15 818,5 22 318,1 6 499,6 141,1

  у т.ч. використано на:

2.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: 1010 16 206,1 12 686,7 17 990,3 5 303,6 141,8

2.1.1 Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: 1011 13 007,0 8 188,5 11 325,3 3 136,8 138,3

  виконання програми "СТОП ГРИПП" у Вінниці 2016-2019 роки 19,7 281,5 18,6 (262,9) 6,6

  придбання хімреактивів, реагентів, тощо 324,7 -

 
 забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної 
допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV 11 745,7 7 907,0 11 306,7 3 399,7 143,0

  медикаменти та перев’язувальніматеріали 916,9 -

2.1.2 Витрати на оплату праці 1012 2 648,3 3 718,7 5 517,9 1 799,2 148,4

2.1.3 Відрахування на соціальні заходи 1013 550,8 779,5 1 147,1 367,6 147,2

2.2 Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: 1020 4 178,0 3 131,8 4 327,8 1 196,0 138,2



2.2.1 Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: 1021 624,8 - - -

  меблі 159,4 -

  м’який інвентар 76,1 -

  кисневі розетки 117,3 -

  пульсоксиметри 11,6 -

  кисневі балони 260,4 -

2.2.5 Інші адміністративні витрати,усього, в т.ч.: 1025 3 553,2 3 131,8 4 327,8 1 196,0 138,2

 
виконання програми "Інформатизація галузі охорони здоров’я м. Вінниці на 
2016-2020 роки

244,6 -

  ремонт медичного обладнання 2,7 -

 
забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної 
допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV (ремонт 
медичного обладнання)

1 220,6 417,6 64,5 (353,1) 15,4

  проведення поточного ремонту 159,2 -

 
проведення поточного ремонту( заміна гарячого трубопроводу даху 
поліклініки)

- 150,0 149,7 (0,3)

  послуги по проектуванню, монтажу блискавкозахисту - 300,0 222,9 (77,1)

 
на реалізацію проекту "Комфортна зона відпочинку та прогулянки для 
пацієнтів КНП "ВМКЛ №3" - переможця конкурсу проектів в рамках 
"Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

- 223,5 220,5 (3,0) 98,7

  оплата теплопостачання 1 218,2 1 108,2 2 667,2 1 559,0 240,7

  оплата водопостачання та водовідведення 103,4 134,9 134,9 - 100,0

  оплата електроенергії 497,2 692,5 808,0 115,5 116,7

  оплата ТВП 107,3 105,1 60,1 (45,0) 57,2

3. Кошти медичної субвенції з державного бюджету: 6 001,0 - - -



  у т.ч. використано на: -

3.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: 1010 4 559,4 - - -

3.1.1 Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: 1011 710,0 - - -

  медикаменти та перев'язувальні матеріали 560,0 -

  продукти харчування 150,0 -

3.1.2 Витрати на оплату праці 1012 3 181,2 -

3.1.3 Відрахування на соціальні заходи 1013 668,2 -

3.2 Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: 1020 1 390,6 - - -

3.2.1 Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: 1021 36,3 -

  паливно-мастильні матеріали для службових автомобілів 36,3 -

3.2.2. Витрати на оплату праці 1022 1 052,2 -

3.2.3 Відрахування на соціальні заходи 1023 220,9 -

3.2.5 Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.: 1025 81,2 - - -

  ремонт медичного обладнання 31,7 -

  метрологія та вимірювання опору ізоляції 14,4 -

  повірка вогнегасників 0,7 -

  послуги інтернету 3,8 -

  послуги зі зберіганню архівної документації 3,5 -

  послуги з охорони приміщень 5,6 -

  супровід програмного забезпечення 5,3 -

  технічне обслуговування  ліфтів 6,2 -

  технічний огляд автомобілів, страхування водіїв 0,8 -

  послуги дератизації та дезінфекції 9,2 -

3.3 Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: 1030 51,0 - - -



3.3.2 Витрати на оплату праці 1032 22,1 -

3.3.3 Відрахування на соціальні заходи 1033 4,4 -

3.3.5 Інші операційні витрати (відшкодування пільгових пенсій) 1035 24,5 - -

4. Кошти орендарів  479,4 610,8 754,8 144,0 123,6

  у т.ч. використано на:

4.1 Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: 1020 479,4 610,8 754,8 144,0 123,6

4.1.5 Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.: 1025 479,4 610,8 754,8 144,0 123,6

  теплопостачання 282,6 418,0 505,3 87,3 120,9

  водопостачання та водовідведення 16,9 16,6 18,5 1,9 111,4

  електроенергія 167,6 161,4 197,1 35,7 122,1

  оплата ТВП 8,4 8,8 3,2 (5,6) 36,4

  оплата інших послуг (крім комунальних) 3,9 6,0 30,7 24,7 511,7

5. Кошти отримані від надання послуг (платні послуги) 477,3 275,1 28,9 (246,2) 10,5

  у т.ч. використано на:

5.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: 1010 477,3 275,1 28,9 (246,2) 10,5

5.1.1. Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: 1011 12,6 23,8 1,0 (22,8) 4,2

  медикаменти та перев’язувальні матеріали 11,6 22,8 1,0 (21,8) 4,4

  продукти харчування 1,0 1,0 (1,0) -

5.1.2 Витрати на оплату праці 1012 282,8 105,0 19,7 (85,3) 18,8

5.1.3 Відрахування на соціальні заходи 1013 58,9 22,1 4,1 (18,0) 18,6

5.1.5 Інші витрати, усього, в т.ч.: 1015 123,0 124,2 4,1 (120,1) 3,3

  ремонт медичного обладнання 66,4 66,4 (66,4) -

  послуги інтернету 3,6 3,6 0,6 (3,0) 16,7

  послуги архіву 1,7 1,7 (1,7) -



  послуги по обслуговуванню платіжних доручень - -

  послуги з охорони 4,3 4,3 0,6 (3,7) 14,0

  супровід програмного забезпечення 2,2 2,2 2,2 - 100,0

  технічне обслуговування  ліфтів 7,2 7,2 0,7 (6,5) 9,7

  послуги дератизації та дезінфекції 9,9 11,1 (11,1) -

  відшкодування пільгових пенсій 27,7 27,7 (27,7) -

  послуги телефонії - - -

6.
Кошти, отримані від надання послуг (палати, стажування інтернів, 
відшкодування від страхової компанії)

1 177,3 694,2 1 434,3 740,1 206,6

  у т.ч. використано на:

6.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: 1010 756,2 687,7 877,2 189,5 127,6

6.1.1 Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: 1011 52,5 24,2 8,6 (15,6) 35,5

  медикаменти та перев’язувальніматеріали 52,5 24,2 8,6 (15,6) 35,5

6.1.2 Витрати на оплату праці 1012 571,1 537,4 720,6 183,2 134,1

6.1.3 Відрахування на соціальні заходи 1013 132,6 126,1 148,0 21,9 117,4

6.2 Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: 1020 421,1 6,5 557,1 550,6 8 570,8

6.2.1 Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: 1021 180,4 6,5 170,5 164,0 2 623,1

  передплата періодичних видань 11,0 -

  будівельні матеріали 16,1 -

  засоби для прання, прибирання 30,4 -

  медичні бланки 98,4 -



  енергозберігаючі лампи 5,0 5,0 (5,0)

  інші необоротні матеріальні активи 170,5

  папір для друку рентген-знімків 18,0 -

  канцелярські товари 1,5 1,5 (1,5)

6.2.5 Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.: 1025 240,7 - 386,6 386,6

  заміна теплового лічильника 56,0 -

  технічне обслуговування комп’ютерної техніки 11,0 365,0 365,0

  повірка, ремонт медичного обладнання 51,8 -

  послуги по обслуговуванню платіжних доручень 6,0 -

  будівельні матеріали 2,4 2,4

  монтаж шлагбаума 20,4 -

  заміна вікон та дверей 72,3 19,2 19,2

  інші послуги по обслуговуванню приміщень закладу 23,2 -

  обслуговування комп’ютерних програм - -

  послуги утилізації - -

7. Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 88,0 88,0 165,7 77,7 188,3

  у т.ч. використано на:

7.1 Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: 1020 88,0 88,0 165,7 77,7 188,3

  Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.: 1025 88,0 88,0 165,7 77,7 188,3

  господарські товари -

8. Благодійні внески в натуральній формі 2 555,6 2 555,6



  у т.ч. використано на: -

8.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: 1010 2 016,9 2 016,9

8.1.1 Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: 1011 2 016,9 2 016,9

 
забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної 
допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV 2 016,9 2 016,9

8.2 Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: 1020 538,7 538,7

8.2.1 Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: 1021 524,4 524,4

  будівельні матеріали 524,4 524,4

8.2.5 Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.: 1025 14,3 14,3

  інші послуги 7,7 7,7

  послуги по облаштуванню пандуса 6,6 6,6

9. Кошти від реалізації майна в установленому порядку 5,6 5,6

9.1 Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: 1020 5,6 5,6

9.1.1 Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: 1021 5,6 5,6

  господарські товари 5,6 5,6

10. Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи 1 450,2 1 450,2 3 048,4 1 598,2 210,2

10.1 Адміністративні витрати, усього , у т.ч: 1020 1 450,2 1 450,2 3 048,4 1 598,2 210,2

10.1.4
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 
загальногосподарського призначення

1024 1 450,2 1 450,2 3 048,4 1 598,2 210,2



Розшифровка до розділу  IV. «Капітальні інвестиції»

Найменування показника
Код

рядка 
Факт 

2020 року
План 

2021 року
Факт 

2021 року
Відхилення,

+,-
Відхилення, %

1 2 3 4 5 6 7

Капітальні  інвестиції, усього,
у тому числі:

5 475,6 3 000,0 12 886,0 9 886,0 429,5

придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.: 4020 5 475,6 3 000,0 10 683,2 7 683,2 356,1

шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 378,0 378,0 - 100,0

Апарати ШВЛ 2 385,0 5 806,3 243,5

Дозатор кисню зі зволожувачем 700,0

Модульний монітор пацієнта (2 шт) 237,0 555,0 318,0 234,2

рентгенівський випромінювач 105,0

Концентратор кисню 158,0

Монітор пацієнта з капнографією 211,9

Інфузійна помпа 27,9

Шприцевий інфузійний насос, двоканальний 83,0

Система лікувального газопостачання 1 590,0

Інвазивна штучна вентиляція легень 508,2

Фартух двосторонній рентгенівський 22,4

Ширма пересувна рентгенозахисна 24,0

Автомобіль 438,6

Євроконтейнер 16,8

Лавка паркова 39,4

Сейф 8,9



Стінка 9,8

капітальний ремонт, усього, в т.ч.: 4060 3 771,5 3 658,2 2 202,8 (1 455,4)

ремонт даху приміщення поліклініки 3771,5 3658,2 2202,8 (1 455,4)
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Закуплене за звітний період обладнання

Найменування
Кількіст

ь
Одиниці 
виміру

Сума

Апарат ШВЛ Neumovent GraphNet TS 1 шт 795000

Апарат ШВЛ Neumovent GraphNet TS 1 шт 795000

Апарат ШВЛ Neumovent GraphNet TS 1 шт 795000

Апарат ШВЛ Neumovent GraphNet TS 1 шт 795000

Апарат ШВЛ Neumovent GraphNet TS 1 шт 795000

Апарат ШВЛ Neumovent GraphNet TS 1 шт 795000

ON-RA 209 Фартух двосторонній Lx 110см. (Рв=0,35) 1 шт 11200,0003

ON-RA 209 Фартух двосторонній Lx 110см. (Рв=0,35) 1 шт 11200,0003

ON-RA 209 Фартух двосторонній Lx 110см. (Рв=0,35) 1 шт 11200,0003

ON-RA 209 Фартух двосторонній Lx 110см. (Рв=0,35) 1 шт 11200,0003

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79000

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79000

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79000

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79000

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79000

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79000

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Шприцевий інфузійний насос Р500, одноканальний 1 шт 31500

Ширма пересувна рентгенозахисна 100-180см 1 шт 24000

Ширма пересувна рентгенозахисна 100-180см 1 шт 24000

Дозатор кисню зі зволожувачем для назальної високопотокової
оксигенотерапії 1 шт 175000

Дозатор кисню зі зволожувачем для назальної високопотокової
оксигенотерапії 1 шт 175000

Дозатор кисню зі зволожувачем для назальної високопотокової
оксигенотерапії 1 шт 175000

Дозатор кисню зі зволожувачем для назальної високопотокової 1 шт 175000



32

оксигенотерапії

Апарат ШВЛ 1 Шт 795000

Апарат ШВЛ 1 Шт 795000

Апарат ШВЛ 1 Шт 795000

Апарат ШВЛ 1 Шт 795000

Апарат ШВЛ 1 Шт 795000

Апарат ШВЛ 1 Шт 795000

Апарат ШВЛ 1 Шт 795000

Апарат ШВЛ 1 Шт 795000

Дозатор кисню зі зволожувачем для назальної високопотокової
оксигенотерапії 1 шт 175000

Дозатор кисню зі зволожувачем для назальної високопотокової
оксигенотерапії 1 шт 175000

Дозатор кисню зі зволожувачем для назальної високопотокової
оксигенотерапії 1 шт 175000

Дозатор кисню зі зволожувачем для назальної високопотокової
оксигенотерапії 1 шт 175000

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79500

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79500

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79500

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79500

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79500

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79500

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79500

Модульний монітор пацієнта Q5 1 шт 79500

Євроконтейнер сталевий оцинкований 1100л. новий для ТВП 1 Шт 8400

Євроконтейнер сталевий оцинкований 1100л. новий для ТВП 1 Шт 8400

Євроконтейнер сталевий оцинкований 1100л. новий для ТВП 1 Шт 8400

Євроконтейнер сталевий оцинкований 1100л. новий для ТВП 1 Шт 8400

Автомобіль Renault Duster 1 шт 438600

Автомобіль Renault Duster 1 шт 438600

Сейф Н.22.К 1 шт 8880

Сейф Н.22.К 1 шт 8880

Стінка меблева 1 шт 9844

Стінка меблева 1 шт 9844

Лавка паркова"Квадрат"на мет.ножках з полікарб.покриття від 
сонця 6 Шт 8145,03

Лавка паркова"Квадрат"на мет.ножках з полікарб.покриття від 
сонця 6 Шт 8145,03

Урна 5 шт 2483,964

Урна 5 шт 2483,964

ON-RA220 Комір захисний великий 7/16-60 см.(Pb=0,35) 2 шт 1849,9979

ON-RA220 Комір захисний великий 7/16-60 см.(Pb=0,35) 2 шт 1849,9979

Шафа для одягу 1 шт 4207

Шафа для одягу 1 шт 4207

Стіл керівника з приставним столом 1 шт 5424

Стіл керівника з приставним столом 1 шт 5424

Жалюзі вертикальні 3 шт 800

Жалюзі вертикальні 3 шт 800

Інформаційний стенд 2 шт 2560

Інформаційний стенд 2 шт 2560

Пейджер EmerCail 3 шт 2500

Пейджер EmerCail 3 шт 2500
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Лічильник 1 шт 3280,5

Лічильник 1 шт 3280,5

Лічильник 1 шт 3280,5

Лічильник 1 шт 3280,5

Шафа для одягу 2 секційна 1 шт 6700

Шафа для одягу 2 секційна 1 шт 6700

Шафа для одягу 1 Шт 7040

Шафа для одягу 1 Шт 7040

Шафа 1 Шт 7337

Шафа 1 Шт 7337

Шафа для одягу 1 Шт 8050

Шафа для одягу 1 Шт 8050

Відеореєстратор 1 шт 3650

Відеореєстратор 1 шт 3650

Показники діяльності параклінічних служб закладу за 2021 р.

Параклінічн і
служби

Рентген-
дослідження

УЗД-
дослідження

ЕКГ-
дослідження

Проведено
аналізів

Кількість 
обстежень

4 102 6 746 1 372 166 768

Перелік пакетів
медичних послуг та суми фінансування, на які укладено договори з

Національною службою здоров`я України у 2021 р.

Відповідно до договорів з НСЗУ №№ 2347-E421-P000, 6232-М121-Р000 та
3764-Е920-Р000  про  медичне  обслуговування населення за програмою
медичних гарантій, передбачено надання послуг по наступним  пакетам
медичної допомоги:

- Хірургічні операції   дорослим   і   дітям   у   стаціонарних   умовах
3 294 828 грн.
- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних

операцій 11 622 234 грн.
- Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна

(високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи
медичну   реабілітацію   та   стоматологічну   допомогу  6 661 822 грн.

- Стаціонарна паліативна   медична   допомога   дорослим   та   дітям
4 489 927 грн.

- Стаціонарна допомога пацієнтам  з  гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою  коронавірусом SARS-CoV-2 28 748 037
грн.

- Перехідне  фінансове  забезпечення  комплексного  надання  медичних
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послуг закладами охорони здоров’я  1 879 550,31 грн.

Діяльність КНП «ВМКЛ №3» на 2022 рік буде направлена:

1. На організацію та удосконалення медичної допомоги і підвищення її
доступності  для всіх  верств населення,  підвищення якості  надання медичної
допомоги на вторинному (спеціалізованому) рівні.

2. Удосконалення нормативно-правової бази.

3. Удосконалення системи інформаційного забезпечення.

4. Удосконалення організаційних форм діяльності, методів керівництва
та господарювання.

5. Раціональне  використання  наявних  кадрових,  фінансових  та
матеріальних ресурсів.

6. Забезпечення  санітарного  та  епідеміологічного  благополуччя  в
лікарні.

7. Медико-соціальна  підтримка  інвалідів  та  людей  похилого  віку,
надання паліативної допомоги пацієнтам, які страждають на злоякісні
новоутворення у ІІІ-IV стадіях захворювання.

8. Раціоналізацію планової стаціонарної допомоги.

9. Впровадження  новітніх  досягнень  медичної  науки  і  практики  в
діяльності лікарні.

10. Забезпечення лікарні сучасним обладнанням та апаратурою.

11. Посилення правових вимог до лікарської етики та деонтології.

12. Контроль  за  виконанням  статей  бюджету,  залученню  додаткових
джерел фінансування, заощадження наявних ресурсів.

13. Продовження  заходів  направлених  на  раціональне  використання
ліжкового  фонду  лікарні,  моніторинг  виконання  планових  показників  з
внесенням відповідних коректив по їх покращенню.

14. Продовження комп’ютеризації відділень та служб лікарні.

15. Виконання вимог МОЗ України щодо реформування медичної галузі
та закладів охорони здоров`я.

16. Впровадження  електронної  медичної  картки  пацієнта,  електронних
листків тимчасової непрацездатності.

17. Підписання договорів з НСЗУ про медичне обслуговування населення
за програмою медичних гарантій та продовження співпраці.
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18. Впровадження  в  роботу  кодування  пролікованих  випадків  із
застосуванням діагностично-споріднених груп (система кодування ДСГ).

19. Організацію  роботи  АДВ  лікарні  відповідно  до  діючих  вимог,
покращення взаємозв’язку лікарів АДВ і ЦПМСД міста.

20. Покращення  матеріально-технічної  бази  лікарні,  проведення
запланованих  ремонтів  за  рахунок  виділених  бюджетних  та  додатково
залучених коштів.

21. Вдосконалення  роботи  в  електронній  системі  охорони  здоров`я
Ehealth.

22. Продовжувати  надання  медичної  допомоги  хворим  та  з  підозрою
пацієнтам  з  гострою  респіраторною  хворобою  COVID-19,  спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2.

Підвищення ефективності роботи закладу в 2022 році

 Забезпечення комфортних та безпечних умов перебування пацієнтів.

 Створення  сучасної  зони  ресепшен,  навчання  працівників  по
відпрацювання в процесі реєстрації та маршрутизації пацієнтів.

 Поточні  та  капітальні  ремонти  приміщень  та  реконструкція  з
термомодернізацією будівлі (капітальний ремонт відділення «МЦМХО»).

 Налагодження зворотнього зв’язку з пацієнтами. Створення культури
довіри між медичними працівниками та пацієнтами.

 Моніторинг ступеню задоволеності пацієнтів.

 Високий  професіоналізм  медичного  персоналу,  дотримання  вимог
Кодексу етики та деонтології в закладі.

Директор КНП «Вінницька міська
клінічна лікарня №3» Н.Г. Шуткевич


