ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)
РІШЕННЯ
2021 року

№ 2.Ьі

Про звіт директора комунального некомерційного
підприємства «Володимирецький центр первинної
медико-санітарної допомоги» Володимирецької
селищної ради Олександра ВОЛОЧБЮКА про
виконання умов контракту від 11 вересня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», беручи до уваги умови контракту з директором комунального
некомерційного підприємства «Володимирецький центр первинної медикосанітарної допомоги» Володимирецької селищної ради від 11 вересня 2013
року, за погодженням з постійними комісіями селищної ради, селищна рада,
ВИРІШИЛА:
1. Звіт директора комунального некомерційного підприємства
«Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги»
Володимирецької селищної ради Олександра ВОЛОЧНЮКА про виконання
умов контракту від 11 вересня 2013 року взяти до відома, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань
бюджету, фінансів та соціальної політш^и, охорони здоров’я, освіти,
культури, молоді і с п ^ р ^ ^ ^ ^ щ комірїАнфолій БОВА).

Селищний голова

Василь КОВЕНЬКО

Звіт директора КНП «Володимирецький ЦПМСД» про стан виконання
контракту з Володимирецькою селищною радою станом на 27.08.2021 року
КНП «Володимирецький ЦПМСД» Володимирецької селищної ради
створений рішенням Володимирецької селищної ради від 05 лютого 2021 року
№ 133 «Про зміну найменування та затвердження статутів у новій редакції
бюджетних підприємств, установ та закладів комунальної власності
Володимирецької селищної територіальної громади».
Протягом дії контракту робота директора Підприємства була зосереджена
на вирішення наступних завдань:
• покращенні стану здоров’я населення шляхом підвищення якості надання
первинної медико-санітарної допомоги, послідовності і наступності медичного
обслуговування
між амбулаторіями,
стаціонарами,
спеціалізованими
консультативними центрами;
• забезпеченні рівного й справедливого доступу усіх жителів громади до
медичних послуг належної якості;
• доступності медичних послуг на рівні ПМД, профілактиці та ранньому
виявленні захворювань;
• зниженні рівня захворюваності, інвалідності та смертності;
• зміцненні матеріально-технічної бази ПМД;
• забезпечені стабільної роботи Підприємства та його підрозділів в нових
фінансово-економічних умовах.
За звітний період забезпечено належне виконання завдань передбачених
Статутом. Всього Підприємство заключило 44814 декларацій. Дана кількість
декларацій дає змогу забезпечити фінансову стабільність Підприємства,
організацію надання належного, доступного кваліфікованого медичного
обслуговування. Загальний дохід Підприємства становить в середньому 2,2
млн. грн в місяць. Питома вага заробітної плати видатках Підприємства
становить 78%. Завдяки впровадженню розрахунку фінансової спроможності
Підприємства відповідно до
«Електронного інструменту фінансового
планування та видатків надавача ПМД» вдається адекватно реагувати на
виклики що з ’являються в процесі діяльності закладу.
Підприємством забезпечена подача у встановленому порядку податкової,
фінансової та інших звітностей. Діяльність Підприємства є прозорою. Закупівлі
товарів та послуг, в тому числі більшість допорогових здійснюється через
РгоЕогго.
По результатах Національного бізнес-рейтингу в Україні Підприємство в
рейтингу серед малих суб’єктів господарювання за показником «Комплексна
оцінка фінансової стабільності» зайняло 68 місце (срібло), в номінації «Ділова
активність» серед суб’єктів господарювання - 7 місце (золото).
Вжиття заходів по забезпеченню фінансової стабільності Підприємства в
тому числі оптимізаційних дало змогу за рах)шок вивільнених коштів
забезпечити на 100% робочі місця лікарів відповідно до наказу МОЗ України
від 08.05.2020 №1103 «Про внесення змін до Примірного табеля матеріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців,
які надають первинну медичну допомогу», середню заробітну плату лікаря

ЗПСМ в липні місяці 18,0 тис. грн., в середнього медичного працівника 10,5
тис. грн. Поряд з загальною оптимізацією проведено оптимізація адмін.
персоналу. Питома вага останнього в загальній штатній чисельності становить
8,7 % при нормативі 20.
Завдяки проведеним ремонтам за кошти Світового банку в рамках
спільного проекту «Поліпшення здоров’я людей» здійснені капітальні ремонти
протягом 2018-2020 років дали змогу забезпечити належну доступність та
якість медичного обслуговування жителів громади, дотримання вимог
інфекційного контролю, покращити умови праці медичного персоналу.
Протягом звітного періоду отримали розвиток раніше впроваджені медичні
технології по обслуговуванню пацієнтів (електронна черга, електронні
направлення, електронна медична картка ітд.).
Окрема увага діяльності Підприємства спрямована на підвищення
кваліфікаційного рівня медичного персоналу. Для прикладу з 21 лікаря -17
(81%) мають першу та вищу категорію.
30.07.2021 року, після вирішення майнових питань з територіальними
громадами, уточнення структури Підприємства, оптимізації кадрів, прийнято
Колективний договір на 2021-2023 роки, яким передбачено стимулюючі
виплати медичним працівникам, основні напрями захисту їх прав, питання
охорони праці тощо. 01.08.2021 року була сформована остаточна структура
Підприємства в яку входять 15 амбулаторій, 16 ФАПів та 10 МПТБ,
затверджено остаточно штатний розпис. Всього зареєстровано 175,25 посад, в
тому числі 35,25 лікарських посад, 86 посад молодших спеціалістів з медичною
освітою, 38,75 - інший персонал, 15,25 - адмін. персонал. На загаданих посадах
працює 169 працівників.

Директор

Олександр ВОЛОЧНЮК

