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Діяльність закладу протягом звітного періоду була направлена на надання 
високоспеціалізованої консультативно-діагностичної допомоги пацієнтам, 
організацію ефективної взаємодії між медичними закладами м. Вінниці та 
Вінницької області на усіх рівнях надання медичної допомоги, контролю якості 
надання медичних послуг. Робота усіх структурних підрозділів в зазначений 
період проводилась з врахуванням протиепідемічних заходів пов’язаних з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Всі напрямки діяльності 
закладу визначено згідно Стратегії розвитку підприємства та чинного 
законодавства України.

І. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА

• Удосконалення надання спектру медичних послуг дорослим та дітям 
шляхом створення зручної моделі обслуговування (інтернет-еквайрінг та 
мобільного налаштування «МЛДЦ в телефоні»).

• Запровадження новітніх (інноваційних) методів (методик) діагностики 
та лікування в діяльності МЛДЦ.

• Формування комплексу надання медичних послуг (пакетні пропозиції) 
для дорослих та дітей.
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• Постійний та своєчасний контроль рівня підвищення кваліфікації та 
безперервного професійного розвитку медичного персоналу 
діагностичного центру.

. • Організація заходів з підтримки належної системи управління в закладі.
• Робота з удосконалення просторового розвитку підприємства у взаємодії 

з медичними закладами м. Вінниці та Вінницької області.

З метою надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо 
соціального захисту окремих категорій громадян міста Вінниці заклад надає 
медичні послуги за пільговими тарифами, які встановлені (погоджені) рішенням 
виконавчого комітету міської ради у розмірі 40% та 100 % від їх вартості. До 
пільгових категорій населення відносяться вінничани:

• Протягом опалювального періоду отримують субсидію для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива;

• Отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї;
• Інваліди війни;
• Учасники бойових дій;
• Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
• Вдови (вдівці) та батьки померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною;
• Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
• Вдови (вдівці) та батьки померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною;
• Вдови Почесних громадян м. Вінниці;
• Члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО) або 
забезпеченні її проведення.

II. СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ
(станом на 01.02.2022 року)

за адресою м. Вінниця, вул. Київська, буд. 68
— адміністрація закладу;
— реєстратура;
— консультативно-лікувальне відділення;
— дитяче відділення;
— відділення попередніх (періодичних) профілактичних оглядів;
— відділення променевої діагностики
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— відділення функціональної діагностики;
— клініко-діагностична лабораторія;
— аптека;
— господарський підрозділ, допоміжні кабінети;
— відділ технічного забезпечення.

за адресою м. Вінниця, вул. Магістратська , буд. 44
—" відділення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних 

-засобів;
— відділення профілактичних медичних оглядів декретованих груп населення 

№1.

за адресою м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 37а
— міський центр лабораторних бактеріологічних досліджень

Таблиця №1
III. ШТАТИ ЗАКЛАДУ

Лікарі 60 (основні працівники) Середній медичний персонал 72
вища категорія -35 (58%)
I категорії - 10 (17%)
II категорія -6(10%)
без категорії - 9 (15%)
кандидати медичних наук -1 (1,6%)

вища категорія - 46 (64,0%) 
- І категорії - 2 (3%)

II категорія - 5 (7%)
без категорії - 19 (26%)

В 2021 році всі медичні працівники пройшли планову атестацію.

Таблиця №2
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКА ВІДВІДУВАНЬ

• Показник відвідування в тому числі з приводу 
захворювань

Рік Показник Динаміка зміни дорослі діти
2021 рік 195 732 - 4% 31 633 9855
2020 рік 203 910 - 18% 40 703 9338
2019 рік 248 657 + 4% 63101 16336

- 2018 рік 239 755 + 10% 50 568 15 202
2017 рік 216 548 - 5 % 40 499 13 250

Зменшення показника відвідувань лікарів відбулось за рахунок введених 
карантинних обмежень пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19).
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VI. ХАРАКТЕРИСТИКА НАДАНИХ ПОСЛУГ В 2020 РОЦІ
Таблиця №3

всього Без пільг 50% 
вартості 100% пільга Ургентні Страхові

2021 рік 381484 272842 71,52% 14801 3,9% 13427 3,5% 177 0,5% 4798 1,25%
2020 рік 402 711 369526 91.75% 19 634 4,87% 7410 1,84% 996 0,24% 5145 1.27%
2019 рік 480 962 420 245 87,38% 39 826 8,28% 12 151 2,53% 229 0,05% 8511 1,77%
2018 рік 379 598 302 376 79,66% 60 114 15,84% 11 322 2,98% 204 0,05% 5582 1,47%
2017 рік . 282 998 200 790 70,95% 74 522 26,33% 6 393 2,26% 88 0,03% 1205 0,43%
2016 рік 146 947 85 081 57,90% 57 610 39,20% 2 776 1,89% 127 0,09% 1353 0,92%

В 2021 році надано послуг менше на 5% ніж в 2020 році.
- 1866* (в 2020 році - 6364) вінничан, які користуються субсидією від держави 

отримали 14 981 (в 2020 році - 19 634) послугу за пільговим тарифом (40% 
вартості), що на 4,6 тисяч послуг менше ніж в 2021 році. Загальна сума 
компенсації склала 777 тис. 730 грн. (в 2020 році - 2 млн. 985 тис. 634 гри.);

- 2394 (в 2020 році - 1557) інваліди війни та учасників бойових дій обстежились 
безкоштовно, з них учасники АТО - 452 пацієнтів;

- Виконано 177 (в 2020 році - 996) ургентних КТ з МКЛ ШМД на суму 117 тис. 162 
грн. (в 2020 році - 854 тис. 940 грн.). 423 (в 2020 році - 448) комп’ютерних томографій 
виконано з внутрішньовенним підсиленням зображення.

- Підписано договори - співпраці з 2 страховими компаніями. Надано послуги 
4798 (в 2020 році - 5145) пацієнтам, які направлені страховими компаніями, сума 
компенсації становить - 804 тис. 419 грн.. Загалом маємо співпрацю з 24 
компаніями.

VII. РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДУ В 2021 РОЦІ

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ: 55 млн. 047 тис. грн., в тому числі:

Реалізація послуг 53 млн. 807 тис. гри., з них

- готівкою - 32 млн. 589 тис. грн.;

- безготівкові - 21 млн. 218 тис. грн.;

- інші надходження - 1240 тис. грн.. (компенсація витрат по договору спільної 

діяльності - 735 тис. грн., прибуток від спільної діяльності 22 тис. грн., 

компенсація затрат по утриманню приміщень, що орендуються - 113 тис. грн., 

доходи від безоплатно отриманих активів та послуг 370 тис. грн..)
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ВСЬОГО ВИТРАТИ: 54 млн. 180 тис. грн., в тому числі:

- заробітна плата: 28 мли. 338 тис. гри.,

- нарахування на заробітну плату: 5 мли. 929 тис. гри.,

- амортизаційні відрахування: 3 мли. 124 тис. гри.,

- матеріальні затрати: 13 мли. 366 тис. гри.,

- погашення, по фінансовому лізингу: 143 тис. гри.,

- . погашення по кредитах: 1млн. 049 тис. гри.,

- послуги на утримання закладу: 3 мли. 170 тис. гри.,

- відсотки по фінансовому лізингу та кредитах: 253 тис. грн.

VIII. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ:

Особливістю діяльності закладу в 2021 році було робота в умовах введених 
карантинних обмежень у в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID- 
19. При цьому закладу вдалося зберегти потенціал до розвитку та стабільність в 
фінансово-економічній діяльності.

Результати:
1. Розширено та оптимізовано спектр медичних послуг в Центрі (введено 

послугу «рідинна цитологія ПАП - тест»),
2. Діагностовано 372 (в 2020р. - 335) випадки онкологічних захворювань та 

34 (в 2020 р. - 34) випадки туберкульозу.
3. У відповідності з впровадженою політикою якості в КП «Міський 

лікувально-діагностичний центр» в листопаді 2020 року було проведено 
внутрішні та плановий зовнішній аудити на відповідність впровадженої 
системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 
9001:2015. Сертифікацію здійснено міжнародною компанією з 
сертифікації AFNOR Groupe (Франція).

4. З метою забезпечення належного санітарного та епідемічного 
благополуччя в медичних закладах, на підприємствах та організаціях 
міста міським центром лабораторних бактеріологічних досліджень КП 
«Міський лікувально-діагностичний центр» було обстежено 18 954 
пацієнти, проведено 33 787 досліджень, що на 17% менше ніж 2020 році. 
Зменшення показника кількості проведених досліджень пов’язано з 
обмеженнями внаслідок запровадженого карантину.

5. Оновлено інтернет-сторінку КП «Міський лікувально-діагностичний 
центр» www.mldc.vn.ua, де розміщена розширена інформація про 
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лікувально-діагностичні послуги, їх вартість, особливості підготовки до 
діагностичних процедур та з можливістю запису на прийом через 
Інтернет.

6. Укладено договір співпраці з Національною службою здоров’я України 
за програмою медичних гарантій за 3 пакетами послуг (мамографія, 
фіброгастроскопія, колоноскопія), при цьому надано 1620 послуг 
пацієнтам з м. Вінниці та Вінницької області.

,7- За звітний період відбулось придбання дороговартісного медичного 
обладнання та апаратури на загальну суму 3 млн. 334 тис. 183 гривні.

8. Встановлено власний сервер для збереження даних системи безпеки та 
відеоспостереження в закладі.

VIII. ПЛАНИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ НА 2022 РІК:

1. Розширити спектр медичних послуг для населення у відповідності до 
потреби (заплановано організацію надання послуг з МРТ - діагностики);

2. Продовжити договір співпраці з Національною службою здоров’я України за 
Програмою медичних гарантій.

3. Дооснастити відділення Центру відповідно до табелю оснащення;
4. Оновити Стратегію розвитку КП «Міський лікувально-діагностичний 

центр» та подати її на затвердження до виконавчого комітету Вінницької 
міської ради.

17.02.2022 р.

Медичний директор Петро ГРАНКІВСЬКИЙ
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