
Покращення первинної ланки охорони здоров’я в громадах: 
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22800, Вінницька обл., 
Немирівський р-н, м. 
Немирів, вул. Соборна, 
буд. 26, 

Офіційний сайт громади 
https://nemyriv-
mrada.gov.ua/ 

Керівник громади 
Качур Віктор 
Миколайович 

Представник адміністрації громади, що відповідає за систему охорони 
здоров’я чи голова ЦПМД в громаді 

Дзюбак Іван Павлович, 
заступник міського 
голови з гуманітарних 
питань 

П.І.Б. керівника комунального підприємства з первинної медичної 
допомоги 

Вадим Вікторович 
Чернега 

 

ПАСПОРТ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я ОТГ 

Загальна кількість населених  пунктів що 
мають ЗОЗ 

 

Кількість населення, з них: 15266 

0-5 віку 632 

6-17 віку 1779 

18-39 віку 4417 

40-64 віку 5465 

65 + віку 2973 

Комунальні некомерційні підприємства ОЗ, з 
них: 

1 

- кількість амбулаторій 1 

- ФАПів та пунктів здоров’я 9 

- ФОП та групова практика - 

Загальна кількість працівників у сфері охорони 
здоров’я на первинній ланці, з них сімейних 

лікарів 
73/9 

Загальний бюджет охорони здоров’я громади 14275029,0 

https://nemyriv-mrada.gov.ua/
https://nemyriv-mrada.gov.ua/
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Надходження на ЗОЗ від НСЗУ 4495641,0 

Субвенція 2109100,0 

Кошти місцевого бюджету 7660288,0 

Спонсорська допомога  10000,0 

Повна назва ЗОЗ 
Комунальне підприємство «Немирівський міський 
центр первинної  медико – санітарної допомоги» 
Немирівської міської ради 

Веб-сайт/сторінка ЗОЗ http://nemmcpmsd.vn.ua/index.php 

Поштова адреса та контактні дані ЗОЗ 
22800, м. Немирів, Вінницька область, вул. 
Євдокименка, 22, тел.: (04331) 2-30-95E-
mail: nemmiskcpmsd@ukr.net 

Карта громади з ЗОЗ 
http://nemmcpmsd.vn.ua/index.php/kontakty 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?amp% 

Підготовлено Лепьошкіною Тамілою – регіональним координатором з підтримки реформи 
охорони здоров'я у Вінницькій та Київській областях (Програма “U-LEAD з Європою“ ) 

 
Короткий опис кращої практики  

Ще на початку свого заснування Немирівська міська ОТГ визначила одним з пріоритетів 

своєї діяльності – покращення медичної допомоги в громаді. Перед новою владою постало 

завдання – сформувати доступну та дієву систему надання населенню висококваліфікованої 

медичної допомоги на засадах сімейної медицини. 

Наступним кроком було створення у травні 2017 року власного закладу охорони здоров’я 

– комунальної установи “Немирівській міський центр первинної медико-санітарної допомоги”.  

У цей період серед медичної спільноти  

активізувалися дискусії навколо запропонованої 

МОЗ на чолі з Уляною Супрун реформи первинної 

медичної допомоги. У жовтні 2017 року Верховна 

Рада України ухвалила  закон про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення, завдяки якому стартувала реформа механізму фінансування первинної ланки. 

Головний лікар закладу, Вадим Чернега,  намагався не бути осторонь перетворень, що 

розпочалися в гулузі медицині, тому зацікавився семінаром про моделювання роботи первинної 

ланки медицини в ОТГ, організованому наприкінці 2017 року Вінницьким центром розвитку 

місцевого самоврядування у рамках секторальної підтримки від програми “U-LEAD з Європою”. З 

того часу розпочалася співпраця з Вінницьким ЦРМС та Програмою “U-LEAD з Європою” в 

упровадженні реформи первинної медичної допомоги на Вінниччині – представники закладу 

активно брали участь у всіх навчальних заходах з реформування первинної ланки медицини.  

Отримані знання допомогли керівництву Немирівського ЦПМСД за підтримки місцевої 

влади одним із перших в області увійти в реформу. Провели автономізацію – заклад 

перетворився на комунальне некомерційне підприємство. За кошти місцевого бюджету було 

mailto:nemmiskcpmsd@ukr.net
http://nemmcpmsd.vn.ua/index.php/kontakty
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?amp%25
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закуплене необхідне обладнанням, що дозволило отримати ліцензію та вже в “першій хвилі” 

укласти договір з Національною службою здоров’я України.  

Фінансування підприємства за новим принципом дало змогу вже в липні збільшити майже 

втричі заробітну плату лікарів та медичного персоналу. Завдяки фінансовій підтримці з 

місцевого бюджету на розвиток первинної медичної допомоги закупили ком’ютерну техніку для 

сімейних лікарів та медичну інформаційну систему, вдалося зберегти медичну мережу об’єднаної 

громади у сільській місцевості – ФАПи для доступності послуг сільських жителів та підвищити 

мобільність фельдшерів, закупивши їм велосипеди. Міська влада повністю забезпечила 

медикаментами та предметами догляду пільгові категорії населення та сприяла створенню 

пункту невідкладної допомоги, який укомплектовано необхідним медичним обладнанням, 

медикаментами та новими автівками. 

Власні напрацювання - система мотивації працівників, зворотнього зв’язку з пацієнтами 

та персоналом, використання комп’ютерних технологій, сучасних каналів комунікації, 

соціальних мереж та співпраця з місцевою владою і бізнесом дозволили налагодити ефективну 

роботу комунального підприємства в нових умовах господарювання та фінансування.  

До Немирівського ЦПМСД часто навідуються керівники “первинки” з усієї України – 

переймати успішний досвід роботи реформованого закладу охорони здоров’я в статусі 

комунального некомерційного підприємства і Вадим Чернега ділиться з колегами своїми 

напрацюваннями – колективний договір, система оплати праці, програма розвитку первинної 

медичної допомоги, фінансовий план – наразі є зразком для підготовки власних документів у 

багатьох ЦПМСД. 

З 15266 осіб населення на території обслуговування - 12,5 тис. пацієнтів підписали 

декларації з лікарями Немирівського міського ЦПМСД (більше 82%). 

Про громаду 

Немирівська міська об’єднана територіальна громада розташована в 

Центральній Україні  –  в Немирівському районі Вінницької області. Площа 

об’єднаної територіальної громади: 271,4 км2.  

Громада утворена у грудні 2016 року, унаслідок об’єднання Немирівської 

міської ради та 5 сільських рад. Кількість населених пунктів: 1 місто та 

12 сіл (місто Немирів та села 

Байраківка, Глинянець, 

Дубмаслівка, Медвежа, Гостинне, 

Никифорівці, Лука, Стрільчинці, 

Язвинки, Гунька, Козаківка, 

Супрунівка з адміністративним центром у місті Немирів 

Немирівського району, Вінницької області),   об'єднаних у 5 

старостинських округів, в яких загалом проживає  15 266 

мешканців, у тому числі в м. Немирів – 11697 чоловік. 

Адміністративний центр громади віддалений від 

обласного центру м. Вінниця на 46 км.  

За аналізом показників фінансової діяльності ОТГ за 

підсумками 9 місяців 2018 року, що здійснювали експерти 

фінансового моніторингу Центрального офісу реформ 

при Мінрегіоні, Немирівська міська ОТГ знаходиться на 5 
  Карта медичного обслуговування населених пунктів ОТГ 
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позиції серед 87 найбільших ОТГ України з чисельністю населення понад 15 тис. осіб. А за власнима 

доходами на одного мешканця (4 300,41 грн.) об'єднана громада є лідером у своїй групі.  

Загальний обсяг бюджету Немирівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

склав близько 130 млн. грн., бюджет розвитку –  42,6 %. 

Мережа первинної ланки медицини на території ОТГ представлена комунальним 

підприємством “Немирівський міський центр первинної  медико – санітарної допомоги” 

Немирівської міської ради”, до складу якого входять 1 амбулаторія та 9 фельдшерсько-

акушерських пунктів. Загальна кількість працівників – 73, з них: 43 чол. медперсоналу та 9 

сімейних лікарів.      

Немирівський ЦПМСД надає медичні послуги  15 266 населення ОТГ. Радіус обслуговування 

– близько 25 км. Головний лікар, Чернега Вадим Вікторович, очолює заклад з 15 травня 2017 року, 

досвід роботи – 19 років, спеціалізація: організація і управління охороною здоров’я. 

 

Період упровадження:                                            

З серпня по грудень 2018  

• Проблематика, на яку направлена краща практика 

На етапі створення ОТГ зустрілася із багатьма викликами, серед яких є відсутність 

загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання базових послуг мешканцям ОТГ, у 

тому числі у галузі медицини. Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу ОТГ, 

до об’єднання мав власні пріоритети розвитку та власну систему цінностей щодо управління 

ресурсами. Після об’єднання владі довелось переглянути ці пріоритети та виробити нові підходи 

до управління “об’єднаними” ресурсами.  

У програмі економічного і соціального розвитку Немирівської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 - 2019 роки було передбаено заходи для вирішення поточних 

проблем об’єднаної громади. Але громада потребувала стратегічного розвитку. Тому одним із 

основних планувальних документів об’єднаної громади став Стратегічний план розвитку 

Немирівської міської  об’єднаної територіальної громади до 2022 року, мета якого –  вирішення 

спільних проблем мешканців міста та усіх сіл, які увійшли до складу ОТГ та реалізації спільних 

завдань щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності інвестиційної 

привабливості, якості життя у громаді через ефективне використання  ресурсів та реалізацію 

спільних інтересів влади, громади та 

бізнесу.  

Для вивчення громадської думки 

та обговорення в широких колах 

положень Стратегії  міським головою у 

травні 2017 року було затверджено 

склад Робочої групи з підготовки 

Стратегічного планування Немирівської 

міської об’єднаної територіальної 

громади, до якого увійшли представники 

різних зацікавлених сторін.  

Експертний аналіз даних і 

результатів досліджень, надання 

консультаційних послуг з питань 

Названі	жителями
проблеми	згруповані
в	кластерах,	розмір	яких
визначає	частоту	порушення
проблеми	і	враховувались	при	
визначені	стратегічних	цілей

Безробіття	

Задоволення	
культурних	
потреб

Тротуари	та	
навколодорожння	
інфраструктура	

Екологічний
стан

Водопостачання

Інфраструктура	
відпочинку	та	

дозвілля

Очисні	
споруди

Можливості	
самореалізації

КАРТА	ПРОБЛЕМ	ГРОМАДИ

Дороги

Якість	
комунальних	

послуг

Благоустрій
населених
пунктів

Діяльність	
органів	

місцевого	
самоврядування

Інвестиції

Безпека

Медичне	
обслуговування

          Медичне обслуговування - серед проблем, названих жителями ОТГ 
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стратегічного планування здійснював експерт з питань регіонального розвитку Вінницького 

ЦРМС за підтримки програми “U-LEAD з Європою”.  

Серед результатів опитування мешканців об’єднаної громади було виявлено, що 

населенння досить низько оцінює рівень якості медичного обслуговування. Після вивчення думки 

населення,  соціально-економічного аналізу території та SWOT-аналізу було визначено основні 

виклики у галузі медицини: слабка матеріально-технічна база, застаріла інфраструктура, які не 

дозволяють ефективно здійснювати діагностування хвороб на ранніх стадіях та проводити 

профілактику захворювань, недостатня кількість молодих кваліфікованих спеціалістів та 

загальне недостатнє фінансування медичних закладів. 

Тому  покращення стандартів медичного обслуговування стало одним з пріоритетних 

завдань для нової влади ОТГ на чолі з міським головою Віктором Качуром та було визначено 

однією з цілей Стратегії розвитку об’єднаної громади. А основний акцент у рамках 

стратегічного завдання було зосереджено на розвитку первинної медико-санітарної ланки та 

профілактичній роботі фельдшерсько-акушерських пунктів і амбулаторій загальної практики 

сімейної медицини  для наближення якісної кваліфікованої медичної допомоги до кожної жителя 

громади за місцем його проживання.  

 
• План діяльності 

Як все починалось 
 

Створення у травні 2017 року власного закладу охорони здоров’я – комунальної установи 

“Немирівській міський центр первинної медико-санітарної допомоги” – стало наступним кроком 

влади  для забезпечення населення Немирівської міської ОТГ доступною, своєчасною, якісною та 

ефективною первинною медико-санітарною допомогою. Керівником установи було призначено 

Вадима Чернегу, який мав 19-річний досвід роботи в системі охорони здоров’я та досвід 

управління медичним закладом. 

Активне залучення до реформи медицини для Вадима Чернеги почалося в листопаді 2017 

року, коли Вінницький Центр розвитку місцевого самоврядування зібрав головних лікарів, 

представників ОТГ та експертів для участі у дводенному тренінгу : “Моделювання роботи 

первинної ланки медицини в ОТГ”, організованому у рамках секторальної підтримки від програми 

“U-LEAD з Європою”. 

 

Вадим Чернега, Світлана Семенюк та Василь Македонський з Василем Желєзняом дискутують про моделювання роботи первинної ланки 

медицини під час тренінгу  у Вінницькому ЦРМС, організованому за підтримки програми “U-LEAD з Європою“ 
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 “Дуже гаряча була дискусія, до якої 

приєднався Василь Желєзняк – директор 

комунальної установи “Інфомаційно-

аналітичний центр медичної статистики 

Вінницької області”, і що цікаво, – розповідає 

Вадим Чернега, – найактивнішими з нас були 

саме ті головні лікарі, які згодом стали одними 

з успішних керівників комунальних підприємств 

на Вінниччині – Василь Македонський 

(Калинівський міський ЦПМСД, Світлана 

Семенюк (Томашпільський селищний ЦПМСД).  

Цікаво, що досить скептично тоді сприйняли  

учасники  тренінгу  базову капітаційну  ставку 

в 370 грн., особливо свої сумніви висловлював Василь Македонський, тому було запропоновано її 

збільшити”.   

Під час тренінгу учасники розглянули пропозиції 

експертів проектного офісу реформ “Сільська 

медицина” про перспективи сільської медицини, 

матеріально-технічного оснащення сільських 

амбулаторій, створення умов для сімейного 

лікаря.  

Промоделювали на території громад створення 

амбулаторних дільниць за проектом методики, 

яка була напрацьована робочою групою при 

Мінрегіоні. Також й не оминули питання зміни 

системи фінансування первинної медицини 

відповідно до концепції реформи охорони 

здоров’я, запровадження системи e-health. 

Активно обговорювали питання автономізації 

медичних установ, створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, принципів 

фінансування. Представники ОТГ та головні 

лікарі досить активно висловлювали свої 

пропозиції та бачення розвитку медицини на 

місцях, озвучили ряд актуальних проблем, які 

існували на місцях. 

Учасники тренінгу спільно відпрацювали 

моделі розвитку медицини в умовах 

децентралізації та медичної 

реформи. Результати обговорення записував 

на фліпчарті  Віталій Швець – радник з 

муніципальних послуг ВЦРМС, а потім  все 

сфотографував на згадку. 

А у підсумку учасники обговорення 

висловили вдячність за можливість висловити 

свої думки та бачення в процесі реформування 

Василь Желєзняк розповідає про спроможну мережу 

Базову ставку в 370 грн. сприйняли скептично 

Узагальнені пропозиції учасників тренінгу 
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системи охорони здоров’я та передали ряд пропозицій усім суб'єктам, які здійснюють 

реформування медичної галузі. “Спільно ми напрацювали пропозиції, які були направлені 

Вінницьким ЦРМС експертам при  МОЗ та 

Мінрегіонрозвитку,  –  згадує  Вадим  Чернега, 

– і частина з них увійшли до нормативно-

правових документів з питань реформи ПМД. 

У березні 2018 року розпочали брати 

участь у серії тренінгів з управління 

закладами первинної медичної допомоги в 

умовах рефоомування системи охорони 

здоров’я, організованих ВЦРМС за підтримки 

“Програми U-LEAD з Європою”. А у вересені 

2018 року до нас вже приїхали вивчати 

успішний досвід колеги з Чернігівської, 

Рівненської, Сумської та Хмельницької 

областей”. 
 

Упровадження 
 

Відтоді як розпочалася реформа первинної ланки  медицини  Немирівська міська ОТГ стала 

однією з перших, хто приєднався до змін. У травні 2018 року комунальний заклад було 

перетворено в комунальне підприємство “Немирівський міський центр первинної  медико – 

санітарної допомоги” Немирівської міської ради. 

 “З моменту створення ЦПМСД, наша команда чітко уявляла, що дасть нам реформа, ми 

чітко розуміли всі етапи її впровадження, ми відслідковували всю доступну інформацію про 

реформу. Тому всі кроки, які ми робили були нам зрозумілі, - розповідає Вадим Чернега, - Ми 

обслуговуємо населення Немирівської ОТГ, однієї із найуспішніших не тільки на Вінниччинні, але й 

в державі. Плідна співпраця з Програмою “U-LEAD з Європою” та місцевою владою дозволила 

нашому закладу ефективно увійти в медичну реформу і налагодити успішну роботу 

комунального підприємства”.  

Наразі адміністрація ЦПМСД орендує частину приміщення (ІІ поверх будівлі ЦПМСД 

Немирівської районної ради) для розміщення 

адміністративного підрозділу та 

Немирівської ЛА ЗПСМ. У закладі працюють 

43 особи медичного персоналу, з яких 9 

сімейних лікарів, що обслуговують 15266 осіб 

населення території ОТГ. Більше 82 % 

населення - 12,5 тис. пацієнтів вже підписали 

декларації з лікарями.  

“Ще у грудні 2017 року нами була 

розроблена та затверджена на сесії 

Немирівської міської ради “Програма 

розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини 

Немирівської міської ради на 2017-2020 роки”, 
Структура КНП “Немирівського міського ЦПМСД Немирівської 

міської ради” 

Вадим Чернега під час навчального заходу в ВЦРМС 
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завдяки якій ми отримали фінансування для закупівлі необхідного медичного обладнання, тому 

нам вдалося у найкоротші терміни отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності з 

медичної практики та у “першій хвилі”, 5 червня 2018 року, укласти договір з Національною 

службою здоров’я України”, - розповідає керівник ЦПМСД. 

Найпершим та найголовнішим завданням адміністрації закладу було створення 

сприятливих умов для функціонування структурних підрозділів, комфортних умов для пацієнтів 

та забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню Немирівської ОТГ. Для цього 

потрібно  було докласти чимало зусиль та фінансів. Зрозуміло, що самотужки вирішити  всі 

нагальні проблеми, було б не під силу керівнику комунального підприємства. Але завдяки 

розумінню та дієвій підтримці Немирівської міської ради та міського голови Віктора Качура 

заклад  отримав підтримку не лише від громади, а й від місцевого  бізнесу. За ініціативи влади 

були укладені Угоди про соціально-економічне та культурне партнерство із 

сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами, які функціонують 

на території ОТГ. За благодійні кошти, які надійшли на підприємство, придбані медикаменти та 

витратні матеріали для невідкладної допомоги, засоби для індивідуальної гігієни (підгузники) для 

інвалідів І - ІІгр., слухові 

апарати  для ветеранів війни, 

100% пацієнтів пільгових 

категорій всіх населених 

пунктів Немирівської ОТГ 

забезпечені безкоштовними 

ліками. З моменту створення 

ЦПМСД всі послуги в ЦПМСД 

(виписка бланків амбулаторних 

карт, різноманітних довідок, 

лабораторні дослідження, 

маніпуляції, онкопрофогляди 

жінок та ін.) надаються 

безкоштовно.  

Плідна спмвпраця з місцевою владою дозволила Немирівському міському ЦПМСД, 

ефективно увійти в медичну реформу. За короткий час, заклад суттєво покращив свою 

матеріальну базу. За кошти місцевого бюджету закуплено необхідне медичне та лабораторне 

обладнання: 

❖ Закуплено медичне обладнання: ЕКГ – фи з телетричними пристроями, гематологічний 

та біохімічний аналізатори, бінокулярний мікроскоп, глюкометри, пульсоксиметри, 

пікфлуометри. 

❖ Поповнено автопарк – придбано два автомобілі та переобладнано на газ наявний, 

придбано велосипеди для усіх фельдшерів ФАПів та ФП. 

❖ Повністю забезпечено комп’ютерною технікою заклад – придбано комп’ютери, 

моноблоки, багатофункціональні пристрої, широкоформатний телевізор. Усі робочі 

місця лікарів підключені до швидкісного Інтернету та встановлена медична 

інформаційна система. 

❖ Закуплено меблі (комп’ютерні столи, крісла, меблі для реєстратури та актової зали) та 

інше обладнання (крісло – каталка для людей з обмеженими потребами, сумки – 

Колектив Немирівського міського ЦПМСД отримав нові автівки 
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холодильники для транспортування вакцин, сумка – укладка лікаря, ростоміри, ваги для 

дітей та дорослих, пристрій для утилізації голок).  

Крім того з місцевого бюджету фінансуються: 

❖ енергоносії та комунальні послуги; 

❖ медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення (УБД, діти-

інваліди,онкологічні хворі, хворі з психічними розладами); 

❖ заробітна плата працівників ФАП та ФП за рішенням  Немирівської  міської  ради 

30.08.2018 року №666 «Про внесення змін до Програми  розвитку  первинної  медико-

санітарної  допомоги  на  засадах   сімейної   медицини   Немирівської   міської  ради  на  

2017-2020   роки»).  
Фінансування підприємства за новим принципом від НСЗУ дало змогу збільшити майже втричі 

заробітну  плату  лікарів  та  медичного  персоналу:  від 6 тис. грн. у червні 2018 року  до 26 тис. 

грн. у вересні 2018 року. 

 

Невідкладна допомога 
 

“Сьогодні часто можна почути від керівників КНП 

ЦПМСД нарікання на брак коштів для організації 

надання невідкладної допомоги, - розповідає Вадим 

Чернега. - У нас немає такої проблеми. Коли після 

створення Немирівського міського ЦПМСД постало 

питання відкриття в закладі пункту невідкладної 

медичної допомоги – в керівництва та депутатів 

міської ради сумнівів щодо його доцільності не було. 

Міська влада  зробила все можливе для належного 

задоволення потреби населення ОТГ у невідкладній 

допомозі”. 

 На підприємстві створена ефективна служба невідкладної допомоги населенню 

ОТГ. Пункт розташований на базі Немирівської ЛА ЗПСМ. Невідкладні  виклики обслуговує окрема 

бригада зі своїм автомобілем не лише по місту Немирів, а й в усіх населених пунктах об’єднаної 

територіальної громади. Для надання медичної допомоги персонал повністю забезпечений 

медикаментами та необхідним діагностичним обладнанням. 

Забезпечує надання невідкладної допомоги медичний працівник із 44-річним стажем 

роботи, фельдшер Василь Сагайдак. “Сьогодні ми обслуговуємо невідкладні виклики не лише в 

місті Немирів, а й в усіх населених пунктах об’єднаної територіальної громади. За перші 4 місяці 

роботи обслужили більше 300 викликів. І для надання медичної допомоги населенню маємо все 

необхідне як діагностичне обладнання – сучасний електрокардіограф, апарат для вимірювання 

рівня глюкози в крові, тонометр, прилад для визначення насиченості крові киснем – так і 

повністю укомплектовану медикаментами та витратними матеріалами сумку-укладку”, – 

говорить фельдшер.  

У структурі викликів, як зауважує медичний працівник, переважають серцево-судинні 

проблеми, зокрема ішемічні стани, гіпертонічні кризи. Часто необхідно надавати допомогу при 

неврологічних захворюваннях, цукровому діабеті. Нерідко доводиться виїздити і до дітей. 

Трапляються і передані диспетчерами швидкої допомоги непрофільні виклики, травми, 

бригада невідкладної допомоги 
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наприклад, або втрата свідомості. Жителі міста 

Немирів, кому в силу обставин довелось викликати 

“Невідкладну”, задоволені як оперативністю так і 

якістю допомоги. 

“Мій “мотор” не раз мене підводив, - 

розповідає пацієнт Юрій Маціпура, - тому, що 

означає «відлік іде на хвилини» переконався на 

власному досвіді. І кожного разу Василь Андрійович 

своїми вмілими діями відвертав непоправне. І 

жодного разу не чув, щоб чогось із необхідних ліків в 

сумці не виявилось , чи апарат ЕКГ підводив. Дякую 

за чуйне ставлення та професіоналізм!”.  

“Приємно чути позитивну оцінку нашої 

роботи, - коментує озвучене Вадим Чернега. Якість 

медичної допомоги – це те, над чим постійно 

працюють усі співробітники КП “Немирівський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Немирівської міської ради. І допомогу 

нашого засновника ми відчуваємо постійно. Сподіваємось, що і надалі наша співпраця на благо 

громади буде результативною.” 
 

Медикаменти, ФАПи та ФП 
 

Голова ОТГ особисто переймається 

медичною галуззю та прагне забезпечити 

високий рівень медичного обслуговування 

населення ОТГ, особливо у сільській місцевості. 

Завдяки фінансуванню з бюджету Немирівської 

міської ради повністю забезпечені 

медикаментами та предметами догляду 

пільгові категорії населення за постановами 

КМУ № 1303 та № 1301 та повністю збережена 

мережа фельдшерських пунктів. Заробітна 

плата працівникам ФАП та ФП  виплачується з 

коштів місцевого бюджету за рішенням 

Немирівської  міської  ради.  

Як відомо, сільські фельдшери вимушені 

долати величезні відстані в межах села, щоб 

надати кваліфіковану допомогу пацієнту. 

Бувають і екстрені випадки. Тому для якісного і 

швидкого надання медичних послуг в сільській 

місцевості, Немиріською міською радою було 

закуплено для працівників ФП велосипеди. 

Завдяки цьому вони і мобільнішими стали, і 

важку медичну сумку в руках тепер не 

доводиться носити.  

Юрій Маціпура, житель Немирівської міської ОТГ 

          Медичні працівники ФАПів забезпечені велосипедами 
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Нове приміщення 
 

Для Немирівської міської ОТГ одним із головних напрямків модернізації охорони здоров’я є 

максимальне наближення якісної медичної допомоги до населення. Тому для забезпечення 

зручності перебування медичного 

персоналу, вільного доступу та 

зручності пацієнтів, досягнення 

енергоефективності функціонування 

будівлі розпочалася реконструкція 

приміщення колишнього 

неврологічного відділення 

центральної районної лікарні, в якому 

буде розташовано центр первинної 

медико-санітарної допомоги. Наразі 

виготовлена проектно-кошторисна 

документація на проведення 

капітального ремонту приміщення. 

Розроблений проект передбачає 

комплекс ремонтних робіт. Уже розпочались роботи із заміни старих, пошкоджених вікон на 

нові, теплозберігаючі. Тож невдовзі жителі Немирівської міської об’єднаної територіальної 

громади матимуть можливість отримувати медичну допомогу в комфортних умовах.  

 
 
МІС та комп’ютеризація закладу 
 

В умовах медичної реформи первинної ланки використання інфомаційних технологій та 

комп’ютеризація закладів  – це необхідність, без якої  не зможуть повноцінно працювати 

медичний заклад та лікарі. За кошти громади 

Немирівський міський ЦПМСД повністю 

забезпечено комп’ютерною технікою – придбано 

комп’ютери, моноблоки, багатофункціональні 

пристрої, широкоформатний телевізор. Всі робочі 

місця лікарів підключені до швидкісного Інтернету 

та встановлена медична інформаційна система. 

Внутрішня мережа Немирівської 

амбулаторії налічує 29 комп’ютерів, з яких: 11 

моноблоків, 16 стаціонарних персональних 

комп’ютерів, 1 ноутбук, 1 сервер. Усі комп’ютери 

з’єднані в одну локальну мережу та підключені до 

мережі Інтернет. Проведено сучасний 

оптоволоконний інтернет зі швидкісіту 50 

Мбіт/сек та придбано високоякісний роутер 

“Мікротік”.  

 

 

  Реконструкція приміщення для розміщення Немирівського міського ЦПМСД 

Серверна 
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Власні напрацювання 
 

Немирівський міський ЦПМСД має свій власний інтернет – сайт - www.nemmcpmsd.vn.ua 

та використовує в роботі сучасні канали комунікації – соціальні мережі. Для зручності пацієнтів 

та лікарів на сайті ЦПМСД діє функція електронного запису на прийом до лікаря. 

 

На сайті розміщено статут КП “Немирівський міський ЦПМСД”, фінплан та інша інформація та є функція електронного запису 

до лікаря 

 

У Facebook створено сторінку ЦПМСД. Завдяки цьому жителі ОТГ володіють доступною 

інформацією щодо роботи підприємства, змін в режимі роботи та розповсюдженої санітарно – 

просвітницької інформації. Мессенджер Telegram також використосують у внутрішній мережі 

ЦПМСД для комунікацій з працівниками та передачі докуметів.  

 

 

Сучасні канали комунікації – соціальні мережі Facebook та  Telegram – використовує в роботі Немирівський міський ЦПМСД 

 

     

http://www.nemmcpmsd.vn.ua/
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У приміщенні ЦПМСД відчувається, що у закладі дбають про мешканців громади, які 

звертаються за медичною допомогою: біля реєстратури розміщеніі пам’ятки для пацієнтів, 

налагоджена система зворотнього зв’язку з пацієнтами – облаштовано куточок для анонімного 

анкетування. Розроблена опитувальна анкета, аналіз інформації якої допомагає керівництву 

закладу покращувати сервіс та вчасно реагувати на проблеми. На стенді розміщено фото та 

коротку інформацію про лікарів ЦПМСД, щоб пацієнти мали можливість краще зорієнтуватися 

у виборі лікаря.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Кадрове забезпечення 
 

На підприємстві приділяють значну увагу кадровому забезпеченню. Для цього 

створюються належні фінансові, професійні, соціально-побутові умови для залучення молодих 

спеціалістів з медичною освітою. У програмі  розвитку  первинної  медико-санітарної  допомоги  

на  засадах   сімейної   медицини   Немирівської   міської  ради  на  2017-2020   роки передбачено 
розробка програми підтримки для розвитку та самореалізації молодих спеціалістів та 

направлення на навчання до Вінницького національного медичного університету абітурієнта,  за 

кошти місцевого бюджету, з подальшим працевлаштуванням у Немирівському міському ЦПМСД. 

 

 
 
 
 

Вадим Чернега біля куточку анонімного опитування пацієнтів 
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Плани на майбутнє 
 

Команда Немирівського міського ЦПМСД 

живе не лише сьогоденням, але і планує майбутнє. 

Перш за все – переїхати до власного приміщення, 

яке  реконструюється за кошти громади, щоб 

надавати медичні послуги у   комфортних   умовах  

як  для  пацієнтів,  так і для 

медичного персоналу.  

Немирівської міської ОТГ планують 

приєднатися навколишні громади і територія 

медичного обслуговування збільшиться, тому вже 

сьогодні  необхідно думати за кадри, яких 

потребуватиме Центр “первинки”. Тому  у планах  

– залучати до роботи молодих фахових 

спеціалістів, на стимулювання яких передбачили 

кошти у місцевій програмі розвитку первинної 

медичної допомоги.  

Будемо працювати над удосконалення телемедицини, адже це ключовий канал для 

надання якісної допомоги жителям громади, що проживають у сільській місцевості. І звичайно 

плануємо охопити 100% декларуванням населення Немирівської міської ОТГ, - підсумовує Вадим 

Чернега”.  
 

Кількісні та якісні результати 
 

❖ Покращення стандартів медичного обслуговування визначено однією з цілей 

Стратегічного плану розвитку Немирівської міської об’єднаної територіальної громади.  

❖ Плідна співпраця з Програмою “U-LEAD з Європою” та місцевою владою дозволила 

Немирівському міському ЦПМСД ефективно увійти одним із перших на Вінниччині в 

медичну реформу і налагодити успішну роботу комунального підприємства. 

❖ Завдяки фінансовій підтримці з місцевого бюджету ОТГ на розвиток первинної медичної 

допомоги (розроблена місцева програма підтримки первинної медичної допомоги) 

забезпечено матеріально-технічне оснащення створеного в ОТГ КП “Немирівський міський 

ЦПМСД Немирівської міської ради” і його структурних підрозділів та вдалося зберегти 

доступну медичну мережу об’єднаної громади у сільській місцевості – ФАП та підвищити 

мобільність фельдшерів, закупивши їм велосипеди.  

❖ Залучено додаткові джерела фінансування – за рахунок спонсорської допомоги від 

місцевого бізнесу придбано медикаменти та витратні матеріали для невідкладної 

допомоги, засоби для індивідуальної гігієни, слухові апарати  для ветеранів війни та ін. 

❖ Крім матеріально - технічного оснащення та медичного обладнання ЦПМСД: 

автомобілей, меблів, ком’ютерної техніки, медичної інформаційної системи та 

інтернету, міська влада повністю взяла на себе забезпечення медикаментами та 

предметами догляду пільгові категорії населення та сприяла створенню пункту 

невідкладної допомоги, який укомплектовано необхідним медичним обладнанням, 

медикаментами та автомобілем. 

 План розширення Немирівської міської ОТГ 
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❖ Фінансування підприємства за новим принципом від НСЗУ дало змогу збільшити майже 

втричі заробітну  плату  лікарів  та  медичного  персоналу:  від 6 тис. грн. у червні 2018 

року  до 26 тис. грн. у вересні 2018 року. 

До прикладу: 

Лікар Мельникова Галина Омельянівна, спеціалізація: загальна практика сімейна медицина, 

досвід роботи 32 роки, вже має 1600 підписаних декларацій з 1800 передбачених для 

обслуговування. Рівень заробітної плати: червень 2018 – 6000,0 грн., у вересні 2018 – 15500,0 грн. 

Медсестра Бойчун Наталя Сергіївна, досвід роботи 3 роки, обслуговує 1800 пацієнтів. 

Заробітна плата у червні 2018 – 3000,0 грн. У вересні 2018 – 9500,00 грн. 

❖ Власні напрацювання - система мотивації працівників, зворотнього зв’язку з пацієнтами 

та персоналом, використання комп’ютерних технологій, сучасних каналів комунікації, 

соціальних мереж та співпраця з місцевою владою і бізнесом сприяли успішній роботі 

комунального підприємства в нових умовах господарювання та фінансування. 

❖ Створюються належні фінансові, професійні, соціально-побутові умови для залучення 

молодих спеціалістів з медичною освітою. 

❖ До Немирівського ЦПМСД часто навідуються керівники “первинки” з усієї України – 

переймати успішний досвід роботи закладу охорони здоров’я в статусі комунального 

некомерційного підприємства і Вадим Чернега ділиться з колегами своїми 

напрацюваннями – колективний договір, система оплати праці, програма розвитку 

первинної медичної допомоги, фінансовий план – наразі є зразком для підготовки власних 

документів. 

• Бюджет упровадження 
 

У 2018 році загальні видатки на галузь медицини з бюджету Немирівської міської 

об'єднаної територіальної громади склали 17 %.  

Загальний бюджет охорони здоров’я первинної ланки складає 14 275 029,0 грн, з яких: 7 660 

288,0 грн – кошти місцевого бюджету, 4 495 641,0 грн – кошти від НСЗУ та 2 109 100,0 грн. – 

субвенція. 10 000,0 грн – спонсорські кошти.  

Видатки на утримання фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів сіл: Гунька, 

Язвинки, Стрільчинці, Лука, Никифорівці, Гостинне, Медвежа, Байраківка, Глинянець, за рахунок 

коштів місцевого бюджету: 2018 рік – 570 тис.грн; 2019 рік – 1368 тис.грн; 2020 рік – 1368 

тис.грн. 

• Вивчені уроки з імплементації кращої практики 
 

Фактори успіху: 
На прикладі Немирівського міського ЦПМСД видно, що успішна діяльність комунального 

підприємства з надання первинної медичної допомоги складається з багатьох факторів, серед 

яких:  

✓ Наявність управлінського досвіду, лідерських якостей та харизматичних рис у керівника 

підприємства, що сприяє згуртуванню колективу навколо ідеї упровадження нових 

підходів до управління медичним підприємством та надання якісних медичних послуг. 

✓ Взаєморозуміння та співпраця із засновником – ОМС/керівництвом ОТГ.  

✓ Підтримка  з місцевого бюджету через програми розвитку первинної ланки галузі охорони 

здоров’я. 
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✓ Залучення додаткових фінансових джерел: зокрема, підтримки від приватних 

підприємств, потужності яких розміщено на території ОТГ. 

✓ Комп’ютерізація закладу та інформатизація елементів лікувально-діагностичних 

процесів, використання сучасних комп’ютерних технологій, каналів комунікації, 

соціальних мереж, налагодження зворотнього зв’язку з пацієнтами та персоналом. 

✓ Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів. 

✓ Належна оплата праці лікарів, медичного персоналу та керівника КНП, розробка власної 

моделі стимулювання оплати праці відповідно до якісних показників надання медичних 

послуг.  

✓ Створення комфортних умов для роботи медичного персоналу та якісного сервісу для 

пацієнтів. 

✓ Експертна та консультативна підтримка, зокрема: від програми “U-LEAD з Європою” та 

інших донорів, які фінансують реформу охорони здоров’я в Україні. 

✓ Обмін досвідом.  

Ризики та механізми їхньої мінімізації 
 

До ризиків комунального підприємства можна віднести: зниження доходу у порівнянні з 

очікуваними величинами, що може статися внаслідок:  

- недоотримання фінансування з НСЗУ (залишення капітаційної ставки у розмірі 370 грн. на 

наступні роки без врахування інфляційних процесів), міського бюджету;  

- появи додаткових видатків: з 2020 року КНП мають самостійно сплачувати за комунальні 

послуги та енергоносії. 

А також кадрове забезпечення. 

Для їх мінімізації необхідно буде проводити оптимізацію видатків, у т.ч. штатної 

чисельності, використання енергозберігаючих технологій, аутсорсингу та ін.  

Зменшить ризик із кадровим забезпеченням –  створення належних фінансових, 

професійних, соціально-побутових умов для залучення молодих спеціалістів з медичною освітою, 

розробка програми підтримки для розвитку та самореалізації молодих спеціалістів, 

направлення на навчання до Вінницького національного медичного університету абітурієнта,  за 

кошти місцевого бюджету, з подальшим працевлаштуванням у Немирівському міському ЦПМСД 

та введення додаткових стимулів для лікарів та медичного персоналу. 

Окрім того, після 100 % декларування пацієнтів, необхідно буде змінити систему оплати 

праці лікарів та медсестер, переорієнтувавши її з стимулювання укладати декларації на 

надання якісних медичних послуг, клієнтоорієнтованість, профілактику та упередження 

захворювань, охоплення населення вакцинацією, використання інформаційних технологій у 

роботі тощо.  

• Ключові документи 
 

1. “Програма економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки” (рішення Немирівської міської ради від 

26.01.2017 № 26).  

2.“Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини 

Немирівської міської ради на 2017-2020 роки”, затверджена рішенням Немирівської міської ради 

від 11.10.2017 р. 
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3. Рішення Немирівської міської ради від 30.08.2018 № 666 “Про внесення змін до Програми 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини  Немирівської 

міської ради на 2017-2020 роки”. 

4. Результати опитування мешканців Немирівської міської громади 
https://rada.info/upload/users_files/03772619/818975fc968980ef45924a74f6afb726.pdf 

5. SWOT-аналіз (сильні та слабкі сторони громади, можливості та ризики) 

https://rada.info/upload/users_files/03772619/0d983e10bb8f6d6cadc53bc4cf3fa101.pdf 

6. ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НЕМИРІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

https://rada.info/upload/users_files/03772619/8424248496b2d9370804a4f4bbb2d3b3.ppt 

• Краща практика в медіа 
 

1.https://www.facebook.com/lgdc.vinnitsa/?__tn__=kC-

R&eid=ARBdZN2GceGN4xiwN0NRDbsPsHPlNxxjAVa7XZbvGIGpPHZDkDED6f4WskmUDurL1qQlcXmxONrLodWi&hc

_ref=ARQgzp8787NnT6Fzl_KLpcrXs5JxgH5hG6zrTgqH1PTVcKCHp-

ko6EHayPj7Zu9T3qw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCmyRVsRQQVUiTD_2mwaWmXRURIXex5Zd7B7x75QvXAKxnkIbg

pRR17lCjyLW1QpA56aJmZZqZjwwtDo8_7VUkx_EXHxgcTs75iqWcQAbjdzc26BU3THMlysXDKqlZSQYpLccCfCjm16dc

VSvqH-

Att1AOxlept6vHScWEu0OsIVGvY5HYF2kZe1OX_DbCIL2FOHvI_8KC34hpU4lRU3HaxVaRaKlyEVFs6t0UPd6VFwf1oyi
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	Підготовлено Лепьошкіною Тамілою – регіональним координатором з підтримки реформи охорони здоров'я у Вінницькій та Київській областях (Програма “U-LEAD з Європою“ )
	Короткий опис кращої практики
	Про громаду
	Немирівська міська об’єднана територіальна громада розташована в Центральній Україні  –  в Немирівському районі Вінницької області. Площа об’єднаної територіальної громади: 271,4 км2.
	За аналізом показників фінансової діяльності ОТГ за підсумками 9 місяців 2018 року, що здійснювали експерти фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, Немирівська міська ОТГ знаходиться на 5 позиції серед 87 найбільших ОТГ Украї...
	Загальний обсяг бюджету Немирівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік склав близько 130 млн. грн., бюджет розвитку –  42,6 %.
	Мережа первинної ланки медицини на території ОТГ представлена комунальним підприємством “Немирівський міський центр первинної  медико – санітарної допомоги” Немирівської міської ради”, до складу якого входять 1 амбулаторія та 9 фельдшерсько-акушерськи...
	Немирівський ЦПМСД надає медичні послуги  15 266 населення ОТГ. Радіус обслуговування – близько 25 км. Головний лікар, Чернега Вадим Вікторович, очолює заклад з 15 травня 2017 року, досвід роботи – 19 років, спеціалізація: організація і управління охо...
	Період упровадження:
	З серпня по грудень 2018
	 Проблематика, на яку направлена краща практика
	• План діяльності
	Як все починалось
	Активне залучення до реформи медицини для Вадима Чернеги почалося в листопаді 2017 року, коли Вінницький Центр розвитку місцевого самоврядування зібрав головних лікарів, представників ОТГ та експертів для участі у дводенному тренінгу : “Моделювання ро...
	“Дуже гаряча була дискусія, до якої приєднався Василь Желєзняк – директор комунальної установи “Інфомаційно-аналітичний центр медичної статистики Вінницької області”, і що цікаво, – розповідає Вадим Чернега, – найактивнішими з нас були саме ті головн...
	Цікаво, що досить скептично тоді сприйняли  учасники  тренінгу  базову капітаційну  ставку в 370 грн., особливо свої сумніви висловлював Василь Македонський, тому було запропоновано її збільшити”.
	Під час тренінгу учасники розглянули пропозиції експертів проектного офісу реформ “Сільська медицина” про перспективи сільської медицини, матеріально-технічного оснащення сільських амбулаторій, створення умов для сімейного лікаря.
	Промоделювали на території громад створення амбулаторних дільниць за проектом методики, яка була напрацьована робочою групою при Мінрегіоні. Також й не оминули питання зміни системи фінансування первинної медицини відповідно до концепції реформи охоро...
	Учасники тренінгу спільно відпрацювали моделі розвитку медицини в умовах децентралізації та медичної реформи. Результати обговорення записував на фліпчарті  Віталій Швець – радник з муніципальних послуг ВЦРМС, а потім  все сфотографував на згадку.
	А у підсумку учасники обговорення висловили вдячність за можливість висловити свої думки та бачення в процесі реформування системи охорони здоров’я та передали ряд пропозицій усім суб'єктам, які здійснюють реформування медичної галузі. “Спільно ми нап...
	У березні 2018 року розпочали брати участь у серії тренінгів з управління закладами первинної медичної допомоги в умовах рефоомування системи охорони здоров’я, організованих ВЦРМС за підтримки “Програми U-LEAD з Європою”. А у вересені 2018 року до нас...
	Упровадження
	Наразі адміністрація ЦПМСД орендує частину приміщення (ІІ поверх будівлі ЦПМСД Немирівської районної ради) для розміщення адміністративного підрозділу та Немирівської ЛА ЗПСМ. У закладі працюють 43 особи медичного персоналу, з яких 9 сімейних лікарів,...
	Для Немирівської міської ОТГ одним із головних напрямків модернізації охорони здоров’я є максимальне наближення якісної медичної допомоги до населення. Тому для забезпечення зручності перебування медичного персоналу, вільного доступу та зручності паці...
	МІС та комп’ютеризація закладу
	Власні напрацювання
	та використовує в роботі сучасні канали комунікації – соціальні мережі. Для зручності пацієнтів та лікарів на сайті ЦПМСД діє функція електронного запису на прийом до лікаря.
	У Facebook створено сторінку ЦПМСД. Завдяки цьому жителі ОТГ володіють доступною інформацією щодо роботи підприємства, змін в режимі роботи та розповсюдженої санітарно – просвітницької інформації. Мессенджер Telegram також використосують у внутрішній ...
	Сучасні канали комунікації – соціальні мережі Facebook та  Telegram – використовує в роботі Немирівський міський ЦПМСД
	У приміщенні ЦПМСД відчувається, що у закладі дбають про мешканців громади, які звертаються за медичною допомогою: біля реєстратури розміщеніі пам’ятки для пацієнтів, налагоджена система зворотнього зв’язку з пацієнтами – облаштовано куточок для аноні...
	Плани на майбутнє
	 Бюджет упровадження
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