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Типова форма плану розвитку закладу охорони здоров’я 

 План розвитку закладу охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) повинен містити 

такі обов`язкові компоненти з зазначенням термінів їх виконання: 

1. Описова частина 

1.1. Аналітична довідка про ЗОЗ: аналіз поточної ситуації у сфері діяльності з 

графічною структурою та основними показниками роботи за 2018 – 2020 рр.; 

1.2. Презентація ЗОЗ підготовлена в Microsoft PowerPoint, формат PPT, PPTX 

(або аналог), не більше 10 слайдів з діаграмами та фотоматеріалами у додатку; 

2. Програма організаційно-управлінських змін 

2.1. Актуальна інформація про адміністрацію ЗОЗ з коротким резюме про 

керівників; 

2.2. Розроблення та впровадження ефективної структури управління ЗОЗ; 

2.3. Розроблення та підписання колективного трудового договору (у разі його 

відсутності); 

2.4. Розроблення та впровадження заходів зі зменшення тривалості середнього 

строку госпіталізації; 

2.5. Розроблення та впровадження заходів із збільшення частки амбулаторної 

медичної допомоги у структурі медичної допомоги, що надається ЗОЗ; 

2.6. Розрахунок та обґрунтування потреби у кадрах у розрізі спеціальностей; 

3. Програма фінансово-економічної діяльності 

3.1. Оцінка стану фінансування ЗОЗ за поточний і попередні два роки; 

3.2. Аналіз реалізації програми медичних гарантій: перелік пакетів медичних 

послуг та суми фінансування, на які укладені договори з Національною 

службою здоров’я України, аналіз причин зменшення фінансування ЗОЗ за 

Програмою медичних гарантій. шляхи вирішення ситуації; 

3.3. Розроблення моделі фінансування ЗОЗ та визначення пріоритетних 

напрямів діяльності ЗОЗ, з урахуванням наявної мережі ЗОЗ в регіоні; 

3.4. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування ЗОЗ, 

заходи за рахунок місцевих бюджетів; 

3.5. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування ЗОЗ 

за рахунок недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних 

пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, страхових 

компаній та інших джерел; 

3.6. Розрахунок та обґрунтування оптимальної необхідної кількості ліжко-
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місць; 

3.7. Розроблення та обґрунтування необхідності капітальних інвестицій у ЗОЗ 

(закупівля обладнання, будівництва, ремонт приміщень тощо); 

3.8. Розроблення моделі впровадження платних послуг. Затвердження 

Переліку платних послуг відповідно до вимог чинного законодавства; 

3.9. Заходи з впровадження енергозберігаючих технологій; 

3.10. Впровадження аутсорсингу на певні види послуг; 

3.11. Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів 

прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті ЗОЗ; 

4. Програма управління якістю надання медичної допомоги 

4.1. Впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної допомоги; 

4.2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні 

медичної допомоги; 

4.3. Впровадження заходів з інфекційного контролю; 

5. Інші програми діяльності ЗОЗ 

5.1. Заходи з реалізації Державної стратегії розвитку системи 

протитуберкульозної медичної допомоги населенню, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 

1414 та інших нормативно-правових актів на виконання Стратегії (для ЗОЗ, що 

уклали договір з НСЗУ за главою 19 Порядку реалізації програми державних 

гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65); 

5.2. Заходи з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в 

Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2017 року № 1018 (для ЗОЗ, що уклали договір з НСЗУ 

за главою 18 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65); 

5.3. Заходи з підвищення доступності та якості паліативної допомоги (для ЗОЗ, 

що уклали договір з НСЗУ за главами 22 та 23 Порядку реалізації програми 

державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року 

№ 65); 

5.4. Інші заходи визначені власником ЗОЗ або госпітальною радою 

відповідного госпітального округу. 

  

 

В.о. Генерального директора 

Директорату медичних послуг                                                Асан ЧАРУХОВ 


