
 
«Затверджено» 

Директор КНП «ВОПЛ №2 ВОР»  
 

_______________Царенко О.М. 
 

«____»_______________2020р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КНП «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ №2ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ» 
 
 
 
 
 
 
Розроблено: 
робочою групою закладу 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Вінниця 2020р. 



 
РЕЗЮМЕ 
 

 Цей документ відображає роль та місце закладу у застосуванні стаціонарних примусових 
заходів медичного характеру, враховуючи  особливості географічних, економічних та 
медичних показників лікарні. Водночас, стратегія КНП «ВОПЛ №2 ВОР» ґрунтується на 
рамковій стратегії рекомендованій МОЗ та ЄВРО стандартів на період до 2030 року. 

ПОТОЧНИЙ СТАН | У ході розробки стратегії розвитку КНП «ВОПЛ №2 ВОР» було 
проаналізовано поточний стан закладу, умови та проведені роботи пов’язані з  
організацією примусового лікування в спеціальному закладі який виявив сильні та слабкі 
сторони, можливості для розвитку та зовнішні загрози. До головних переваг  належать: 
місце розташування, високі рівні підготовки (людськими та наявними технічними) ресурсами. 
Основні проблеми КНП «ВОПЛ №2 ВОР»: недостатнє фінансування що до створення 
відповідних умов для застосування примусових заходів медичного характеру (далі ПЗМХ) 
в умовах стаціонару пацієнтів які скоїли суспільно небезпечні діяння (далі СНД). 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ | Для вирішення наявних проблем в КНП «ВОПЛ №2 ВОР» з 
фінансуванням, були оптимізовані лікарські посади вузьких спеціалістів, що зменшило 
витрати на  заробітню плату. З метою подальшої економії витрат на енергоресурси є 
необхідність в утеплення приміщень та  модернізації енергомереж. 

МІСІЯ ТА ВІЗІЯ «КНП ВОПЛ №2 ВОР» |  КНП «ВОПЛ №2 ВОР» в майбутньому бачить себе 
високопрофесійним, фінансово стабільним міжрегіональним центром для ПЗМХ, який 
надає якісні послуги пацієнтам різних областей. 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ | Із метою забезпечення ефективної адаптації до нової системи 
фінансування медичної реформи в 2020 році, для КНП «ВОПЛ №2 ВОР», було обрано 
наступні ключові стратегічні напрямки: 

 Забезпечення високого рівня безпеки; 

 Підвищення рівня задоволеності пацієнтів; 

 Оптимізація діяльності закладу. 

ОСНОВНІ ІНІЦІАТИВИ | У рамках даних стратегічних напрямків були обрані основні 
ініціативи, за допомогою яких КНП «ВОПЛ№2 ВОР» зможе забезпечити високий рівень 
лікування та ефективне використання наявних ресурсів: 
 

 Підвищення енергоефективності; 

 Співпраця з міністерством соціальної політики для вирішення життєво необхідних 
соціально побутових питань під час застосування  та після припинення ПЗМХ для даної 
категорії пацієнтів та надання правового супроводу; 

 Відкриття інфекційного відділення; 

 Розподіл пацієнтів за гендерним принципом. 

 

ПОТОЧНИЙ СТАН КНП «ВОПЛ№2 ВОР» 

 

Для створення стратегії розвитку важливо оцінити кадровий потенціал закладу, тому що 
кадри є найціннішим ресурсом для кожної установи, бо саме вони забезпечують 
належний рівень сервісу медичних послуг для пацієнтів. У свою чергу, наявність 



обладнання та медичних приладів у закладі дає змогу надавати медичні послуги 
широкого спектру та високого рівня, а продумана інфраструктура сприяє операційній 
ефективності, що призводить до економії коштів закладу. 

Для проведення детального аналізу закладу з метою визначення ефективності його 
роботи та оцінки потенціалу розвитку в КНП «ВОПЛ №2 ВОР», було згідно даних за 2019 
рік отримано показники, які було проаналізовано співробітниками закладу. За 
результатами аналізу даних, зокрема документу «Звіт лікувально-профілактичного 
закладу за 2019 рік», звітів про роботу відділень для примусових заходів медичного 
характеру з суворим, посиленим активним, пасивним та відділення із звичайним 
наглядом та зібраних даних було зроблено ряд висновків щодо стану закладу. 
 

1.1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

КНП «ВОПЛ №2 ВОР» обслуговує  мешканців Вінницької та інших областей. Впродовж 2019 
року надійшло на підставі судових рішень 27 пацієнтів, за перше півріччя 2020 року - 23 
пацієнта. 

МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ | Станом на 2019 рік пацієнтів обслуговували 189  працівників, з 
яких кількість лікарських штатних посад становила 21,25, але фізичних осіб - 13 
лікарів. Більш детальна інформація: 

 фактична укомплектованість лікарських штатних посад фізичними особами 
становила 61 % ;

 укомплектованість середнім персоналом 112% (перевищення за рахунок 
працівників, яки знаходяться в декретній відпустці);

 спостерігається недостатня укомплектованість лікарськими кадрами;

ЛІЖКОВИЙ ФОНД | Усього в медичних відділах на 01.01.2020 року було 120 ліжок, а 
станом на 01.07.2020 року - 110 ліжок. Більш детальна інформація щодо 
використання ліжкового фонду: 

 робота ліжка в  у 2019 році становила 237 днів на рік ;

 середня тривалість лікування – 4 733 дня.

ПОСЛУГИ | До пакету медичних  послуг НСЗУ не входять примусові заходи медичного 
характеру. Такі послуги оплачуються за рахунок перехідної медичної субвенції МОЗ.   

 
НАЯВНЕ ОБЛАДНАННЯ | Основні дані по обладнанню: 

 рівень оснащеності не відрізняється в залежності від відділення

 достатній рівень обладнання в лабораторії

ЛАБОРАТОРІЯ | Основні дані по лабораторії: 

 за 2019 рік лабораторією було проведено 1113  аналізів ;

 обладнання наявне  в лабораторії та потребує оновлення та дооснащення:



ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕМЕДИЧНІ ВІДДІЛЕННЯ станом на 01.07.2020 року| У 
закладі є ряд немедичних відділів, у яких разом нараховується 20,5 ставок спеціалістів 
(бухгалтер, економіст та ін.) та 41,75 ставки іншого персоналу (водій, кухар, машиніст з 
прання та ремонту спецодягу та ін.). Наразі робота в цих відділах є автоматизованою але 
з недостатньою кількістю комп’ютерного та програмного забезпечення.  
 



ІНФРАСТРУКТУРА ЗАКЛАДУ | Основні дані по інфраструктурі закладу: 

 загальна площа усіх приміщень – 16 877,6 кв.м, серед яких 15 332,2 кв.м (90,8% усієї 
площі закладу) – це медичні площі та 1 545,4  кв.м (11%) – немедичні;

 В зв’язку реорганізацією закладу, (скороченню ліжкомісць) частина приміщень 
закладу (лікувальні відділення) не використовується, однак в зимовий час опалюються. 
Невеликі площі здаються в оренду;

 будівлі трудових майстерень не використовується, тому вони зачинені в цілях 
економії комунальних витрат;

 приміщення не є енергоефективними, оскільки лише 29,5% усіх вікон будівлі з 
металопластику, фасади, цоколь та дах не утеплені, на тепло вузлах відсутні автоматичні 
регулятори;

 будівлі з приміщеннями для прийому пацієнтів оснащені пандусами;

 ліфти  не використовуються (в зв’язку з відсутністю фінансування).

 

ТАБЛИЦЯ 1: ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНІ ВІДДІЛЕННЯ КНП «ВОПЛ№2 ВОР» на 01.07.2020 
року : 

 
МЕДИЧНІ 

ВІДДІЛЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО 
ВІДДІЛЕННЯ 

ЛІКАРІ ЛІЖОК ХВОРИХ1 ЛІЖКО- 
ДНІВ2 

Відділення№1 для 
примусових заходів 
медичного 
характеру з 
посиленим 
наглядом, чоловіче 

Застосовуються 
стаціонарні 
примусові 
заходи 
медичного 
характеру  

3 30 27 4 168 

Відділення №2 для 
примусових заходів 
медичного 
характеру з 
суворим наглядом, 
змішане 

Застосовуються 
стаціонарні 
примусові 
заходи 
медичного 
характеру 

1 15 10 1 525 

Відділення №3 для 
примусових заходів 
медичного 
характеру пасивний 
тип суспільної 
небезпеки, 
змішане 

Застосовуються 
примусові 
заходи 
медичного 
характеру 

3 25 25 4 283 

Відділення №4 для 
примусових заходів 
медичного 
характеру із 
звичайним 
наглядом, змішане 

Застосовуютьс
я примусові 
заходи 
медичного 
характеру 

3 40 42 7 320 



 



1.2. ФІНАНСОВИЙ СТАН 

ТАБЛИЦЯ 2: ВИТРАТИ КНП «ВОПЛ№2 ВОР» за 2019 рік та I-півріччя 2019 року 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА 
КНП «ВОПЛ№2 ВОР» 
2019 рік 

КНП «ВОПЛ№2 ВОР» 1-
ше півріччя, 2020 рік 

Бюджет (млн. грн.) 29 293,1 14 264,6 

Середній розмір витрат на 
одного хворого (грн.) 

28 058,48 22 859,91 

Середній розмір витрат на один 
ліжко-день(грн.) 

1 031,52 824,73 

 
Джерело: Дані зі звіту КНП «ВОПЛ№2 ВОР» за 2019 рік та  

I-півріччя 2020 року 

 

Основні джерела фінансування : державний (68,0%), місцевий (32,0%) бюджети. 
Переважна частина отриманих коштів витрачається на виплату заробітної плати 
персоналу (61,1% - 2019р., 60,6%-2020р.) та оплату комунальних послуг (22,2% - 2019р., 
24,9% - 2020р.), що проілюстровано на Графіку 1. Решта витрат (16,7% - 2019р., 14,4% - 
2020р.) включають в себе витрати на медикаменти та перев’язувальні матеріали, 
продукти харчування, оплату інших послуг, виплати населенню та інші статті витрат. 
 

ГРАФІК 1: СТРУКТУРА ВИТРАТ КНП ВОПЛ№2 ВОР ЗА 2019 рік, ГРН. 

 

 
 

1.3. SWOT-АНАЛІЗ 

SWOT-аналіз дозволяє провести детальне вивчення зовнішнього й внутрішнього 
середовища конкретної лікарні, що допомагає ефективніше приймати стратегічні 
рішення. Метою використання SWOT-аналізу є розділення чинників і явищ що 
впливають на розвиток закладу на чотири категорії: сильні сторони, слабкі сторони, 
можливості та загрози. 

Сильні сторони показують конкурентну перевагу у порівнянні з іншими медичними 

2 031 294,0 грн.

6 244 326,0 грн.

4 761 172,0 грн.

4 857 674,0 грн.

6 502 560,0 грн.

4 896 032,0 грн.
Лікарськи посади

Середній медичний 
персонал
Молодший медичний 
персонал
Інший персонал

Витрати на комунальні 
послуги



закладами, слабкі сторони – це сукупність внутрішніх факторів, що загальмовують її 
розвиток. До можливостей відносяться тенденції або події в зовнішньому середовищі, 
реагуючи на які лікарня може значно швидше просунутись до поставлених цілей. Під 
загрозами розуміється сукупність факторів, що можуть мати негативний вплив на 
лікарню, якщо не буде відповідної реакції. 

 

 

ТАБЛИЦЯ 3: SWOT-АНАЛІЗ 

 

 ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ 

В
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СИЛЬНІ СТОРОНИ 

 Високий рівень компетентності 
співробітників в професійному та 
правових аспектах роботи з 
стаціонарними ПЗМХ 

 Фактична відповідність умовам 
перебування згідно Правилам 
перебування пацієнтів на ПЗМХ

 Високий рівень зайнятості 
ліжка 

 Широкий спектр надаваних 
медико-соціально-правових 
реабілітаційних послуг

 Високий рівень 
укомплектованості середнім 
медичним персоналом

 Проведені оптимізаційні процеси з 
перетворенням лікарні та її 
персоналу у спеціальний заклад з 
надання психіатричної допомоги 
при застосуванні ПЗМХ

 Вдале місце розташування 
закладу 

 Компактність розташування 
відділень закладу в одному 
приміщенні

 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

 Велика частка витрат на комунальні 
послуги 

 Недостатня кількість лікарів  

 Не енергоефективна будівля 

 Застаріле та відсутнє медичне 
обладнання  

 Відсутність баклабораторії 

 Відсутність інфекційного відділення 
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МОЖЛИВОСТІ 

 Можливість отримувати 
додаткові потоки пацієнтів 
(дорослих та дітей) при 
збільшенні потужності закладу

 Розробка локальної нормативно- 
правової бази

 Модернізація санітарно-
епідемічного режиму з 
врахуванням епідситуації

 Маршрутизація пацієнтів

 Утворення інфекційного відділення 

 Розподіл відділень за гендерною 
ознакою

 Оптимізація не використовуваних 
приміщень

 

ЗАГРОЗИ 

 Медична реформа яка недостатньо 
врахувала потреби спец контингенту 

 Недостатній рівень фінансування 
закладу для стабільного 
функціонування та подальшого 
розвитку 

 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ |Позитивним фактом є вдале місце розташування закладу за межами 
міста (на відстані 5 км), що унеможливлює та попереджає пряму взаємодію СН осіб з 
мешканцями жилих районів міста. Заклад з розвиненою інфраструктурою та 
відокремленою територією. Будівлі закладу пристосовані для застосування ПЗМХ. Для 
вирішення проблеми нераціонального та неенергоефективного використання 
приміщень заклад розпочав продовжує процеси оптимізації використання цих ресурсів, 
такі як : заміна освітлення, віконних блоків на енергоефективні.  

    Заклад укомплектований високоспеціалізованими фахівцями в галузі психіатрії з 
надання ПЗМХ для даної категорії пацієнтів. 

    Відносно високого рівня зайнятості ліжка (345 днів на рік), що свідчить про ефективне 
використання ліжкового фонду. Постійно вивчається та удосконалюється медико-
соціальноправові та реабілітаційні послуги. 

СЛАБКІ СТОРОНИ | Велика частка витрат закладу на оплату комунальних послуг. Такі 
витрати, застаріле та недосконалу обладнання, закриття баклабораторії в ході 
реорганізації, відсутність інфекційного відділення, не створює умов для покращення 
роботи.  

МОЖЛИВОСТІ | Заклад має вигідне місце розташування і наявний людський та технічний 
ресурс, що може бути використаним для співробітництва з сусідніми регіонами. Також 
близькість обласного центру можна розглядати як можливість, яка дозволяє залучати в 
процес лікування високоспеціалізованих фахівців.  

Заклад може підвищити ефективність діяльності роботи через покращення роботи 
лабораторії. Це можливо здійснити шляхом придбання автоматизованих аналізаторів, що 
дозволить проводити аналізи високого рівня, що підвищить загальну якість надання 
медичних послуг. 

Велика частина приміщень закладу не використовуються за прямим призначенням але є 



можливість збільшення ліжкомісць або здати приміщення в оренду. 

ЗАГРОЗИ | Існує ризик, що зміни, які відбуваються в ході медичної реформи можуть 
негативно вплинути на діяльність закладу. Так як, не має зрозумілого механізму 
фінансування, що безпосередньо впливає на якісне функціонування закладу. 

 

МАЙБУТНІЙ РОЗВИТОК 
 
          Реалізація вибраних стратегій відбувається на основі системного підходу з 
використанням принципів стратегічного управління, включаючи приоритетність вибраних 
напрямків, обґрунтування механізмів вирішення проблем, системного ресурсного 
забезпечення, плановість виконання намічених міроприємств, командного принципу 
управління, включення та підвищення ініціативи всього колективу до раціоналізації 
власної роботи, постійного інформування колективу про результати перетворень, а також 
забезпечення зовнішніх умов для проведення перетворень спланованих МОЗ України 
27.05.2019 року Про затвердження плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Концепції 
розвитку охорони психічного здоров я в Україні на період до 2030 року (забезпечити 
створення спеціальних закладів з надання психіатричної допомоги для застосування всіх 
стаціонарних видів примусових заходів медичного характеру). 
 
1.4. МІСІЯ ТА ВІЗІЯ 

МІСІЯ | Місія КНП ВОПЛ№2 ВОР відображає загальну місію застосування стаціонарних 
примусових заходів медичного характеру на міжрегіональному рівні, а саме – надання 
жителям Вінницької області та інших областей на послуги яких запланована перехідна 
субвенція МОЗ та спеціалізованої медичної, соціальної та психологічної реабілітації. 
Пацієнти отримують медичну допомогу найвищої якості в затишних і комфортних умовах в 
структурних підрозділах відповідно до виду застосованого до них ПЗМХ, статі та з 
урахуванням наявності чи відсутності у пацієнта соціально небезпечних захворювань 
дотримуючись наказу МОЗ України від 31.08.2017 року №992 Про застосування 
примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної 
допомоги. 

ВІЗІЯ | КНП «ВОПЛ №2 ВОР» в майбутньому бачить себе спеціальним закладом для 
надання психіатричної допомоги у умовах стаціонару при застосуванні усіх видів ПЗМХ в 
якому постійно удосконалюється індивідуальна програма реабілітації, пацієнти отримують 
безоплатну правову допомогу, загальну та професійно-технічну освіту за навчальними 
програмами з урахуванням рівня інтелектуального розвитку, які будуть мати можливість 
працевлаштування. 
 
1.5. НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ 
 

 ПРОДОВЖЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ МЕДИЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ | Цей захід включає надання 
медичної допомоги у перехідному періоді приведення до відповідності стаціонарних 
умов ПЗМХ. Наразі неможливо оцінити економічний вплив від впровадження такого 
варіанту, тому що це якісний результат, спрямований на покращення  надання допомоги 
особам з розладами психіки та поведінки, які перебувають у конфлікті із законом та скоїли 
суспільно-небезпечні діяння. 

Також імплементація цього заходу включає наступне: 

 щоквартальний моніторинг використання коштів,



 приводити до відповідності матеріально - технічне оснащення закладу та його території,

 відпрацювання моделі соціально трудової реабілітації пацієнтів,

 провести державну стандартизацію на присвоєння сертифіката системи управління якістю.
 

1.6. ІНІЦІАТИВИ ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ЗАКЛАДУ 

При розробці стратегії було виділено наступні стратегічні напрямки розвитку закладу: 
підвищення рівня задоволеності пацієнтів та оптимізація діяльності закладу, 
забезпечення високого рівня безпеки персоналу при виконанні функціональних 
обов’язків обслуговуючи спецконтингент. На основі цього було розроблено ряд 
ініціатив, виконання яких забезпечуватиме досягнення закладом стратегічних цілей.  

 

ПЕРЕЛІК СТРАТЕГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ ДЛЯ КНП «ВОПЛ №2 ВОР» 
  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ОБВ’ЯЗКІВ шляхом :  

- сприяння доведення до сучасного рівня технічного оснащення спеціального 

закладу (встановлення відповідного рівня технічного оснащення відповідно 

до вимог Правил перебування пацієнтів до яких застосовані ПЗМХ) 

- тестування персоналу в рамках профілактики інфекційних хвороб ( проведення 
тестування персоналу на інфекційні захворювання, моніторинг та зменшення кількості 
інфекційних захворювань в закладі, зменшення кіл-ті персоналу та пацієнтів, які були 
інфіковані. 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПАЦІЄНТІВ шляхом : 

 

- покращення навігації в лікарні (облаштувати заклад інформаційними вказівниками) 

- комп’ютеризація процесів відображених на папері  
- проведення щорічного аудиту наявного обладнання та його стану 
 
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАКЛАЛУ шляхом: 
 
Заходи щодо енергоефективності будівель закладу:  
 

Перелік заходів 
Первини і 
інвестиції 

[UAH] 

Чиста 
економія 

[UAH] 

Строк служби 
[рік] 

Облаштування системи освітлення 
коридорів та побутових приміщень 
(туалетів) датчиками руху 

18.000 70.184 10 

Встановлення системи автоматичного 
регулювання температури та витрати 
теплоносія в залежності від те 

181.800 609.754 15 

Заміна ламп освітлення 
енергозберігаючими світодіодними 
лампами 

147.875 422.010 7 



Налагодження гідравлічних режимів 
системи опалення 

10.000 20.320 15 

Встановлення кранів-дозаторів для душу 228.000 173.792 10 

Очищення поверхні нагріву ємнісних 
водонагрівачів 

22.500 11.886 10 

Встановлення аераторів на водорозбірні 
крани 

30.000 9.756 10 

Модернізація фасаду будівлі та утеплення 
даху будівель 

7.062.400 1.544.709 20 

Організація та реконструкція систем 
припливно-витяжної вентиляції 

2.514.147 203.200 15 

Заміна вікон на енергоефективні 7.462 .000 487.803 20 

 
Наслідки впровадження: 
 

Найменування енергоносія Одиниця 
вимірюванн
я 

Базове 
споживання 

Споживання 

після заходів 

Економія 

Електроенергія кВт 625972 438180 187792 

Теплова енергія тис. кВт 2540640 1321133 1219507 

Холодне 
водопостачання 

м3 17434 14041 3393 

 


