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ДОВІДКА
про стан справ на підприємстві

КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ  РАДИ  «СУМСЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ  ЦЕНТР  ЕКСТРЕНОЇ
МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ  ТА  МЕДИЦИНИ  КАТАСТРОФ»  (далі  –  Центр)
є  закладом  охорони  здоров’я  –  комунальним  унітарним  некомерційним
підприємством, що організовує і надає послуги з екстреної медичної допомоги
пацієнтам  і  постраждалим  на  догоспітальному  етапі,  які  перебувають
у невідкладному стані, в повсякденних умовах та під час подолання медико-
санітарних  наслідків  надзвичайних  ситуацій  (далі  –  НС)  на  засадах
регіональної екстериторіальності, виїзної консультативної медичної допомоги
на території Сумської області (але не обмежуючись) в порядку та на умовах,
встановлених законодавством України та Статутом. Підприємство створено на
підставі рішення Сумської обласної ради від 22 лютого 2019 року (26 сесія,
7  скликання)  «Про реорганізацію комунальних закладів  та  установ  охорони
здоров’я»  відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування
в  Україні»  шляхом  перетворення  комунального  закладу  Сумської  обласної
ради «Сумський обласний центр екстреної  медичної  допомоги та  медицини
катастроф» у комунальне некомерційне підприємство. 
Майно підприємства  є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ,
міст Сумської області, управління яким здійснює Сумська обласна рада.

Орган управління – управління майном Сумської обласної ради. 
Статут затверджено наказом управлінням майном Сумської обласної ради

22.12.2020 року № 368.
Місцезнаходження:  40021,  Сумська  область,  місто  Суми,

провулок Громадянський, будинок 4А. 
Місце  здійснення  господарської  діяльності  з  медичної  практики та

ліцензійної  діяльності:   провулок  Громадянський,  будинок  4а,  місто  Суми,
40021,  тел.: (0542) 68 21 03, (0542) 68 20 33,  e-mail:  skoray-sumy103@ukr.net;
sumycentrmk@ukr.net.

Код  ЄДРПОУ  23824057  (виписка  з  Єдиного  державного  реєстру
юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань  від
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Види  економічної  діяльності: 86.90  Інша  діяльність  у  сфері  охорони
здоров'я (основний).

Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики
з  21.08.2020 (наказ Міністерства охорони здоров’я України № 1949 «Перелік
здобувачів ліцензії, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії
на провадження господарської діяльності з медичної практики»).

Ліцензія на придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення
наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних
речовин  (списку  2  таблиці  ІІ  та  списку  2  таблиці  ІІІ),  прекурсорів  (списку
1  таблиці  ІV та  списку  2  таблиці  ІV)  Переліку  наркотичних  засобів,
психотропних речовин і прекурсорів від 14.05.2020. 

Підприємство  здійснює  некомерційну  господарську  діяльність,
відповідно  до  фінансового  плану,  затвердженого  Уповноваженим  органом
у  встановленому  порядку.  Самостійно  організовує  надання  медичних
та інших послуг. Надає безоплатну медичну допомогу за програмою медичних
гарантій  у  межах,  передбачених  Законом  України  «Про  державні  фінансові
гарантії медичного обслуговування населення». Може надавати платні послуги
з медичного обслуговування,  які  не входять  до програми медичних гарантій
та не включені до переліку послуг за договорами про медичне обслуговування
населення.  Договір  з  Національною службою здоров’я  України про медичне
обслуговування  населення  за  програмою  медичних  гарантій  за  пакетами:
№  2  «Екстрена  медична  допомога»,  №  28  «Екстрена  медична  допомога
пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену  коронавірусом SARS-CoV-2».

Станом  на  01.01.2021  року  первісна  вартість  основних  засобів
становить 84 851,00 тисяч гривень,  знос основних засобів – 35 762,00 тисяч
гривень.

Протягом 2020  дохід підприємства становив 37 7286,0 тисяч гривень,
витрати  становили  193  748,00  тисяч  гривень,   у  т.ч.  на  оплату  праці  –
169  521,00   тисяч  гривень.  Основні  засоби  збільшилися  на  7  456,0  тисяч
гривень.  Взагалі  чистий  операційний  фінансовий  результат  за  підсумками
2020 року становить 183 538,00 тисяч гривень.  Заборгованість  по заробітній
платі відсутня.

Має  право  вчиняти  юридичні  дії  від  імені  юридичної  особи  без
довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо
представництва  від  імені  юридичної  особи: АЛЕКСАНДРЕНКО АНАТОЛІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ – директор.

Структуру  Центру  затверджено  директором  станом  на  01.01.2021
(додається).  До  його  складу  входять:  5  станцій,  14  підстанцій,  37  пунктів
постійного  базування  бригад  екстреної  (швидкої)  медичної  допомоги
у  сільській  місцевості,  центральна  оперативно-диспетчерська  служба
та  навчально-тренувальний відділ.  Службу виїзної  консультативної  медичної
допомоги та медицини катастроф представлено цілодобовим постом чергового
фельдшера-диспетчера,  старшим  фельдшером-диспетчером  у  складі
оперативно-диспетчерської  служби  та  спеціалізованими  бригадами  лікарів-
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консультантів. Станом на 01.01.2021 із 37 пунктів постійного базування тільки
21  пункт  працює  у  цілодобовому  режимі.  Станом  на  сьогодні  5  пунктів
постійного  базування  не  працюють  взагалі  через  відсутність  кадрів
(ППБ  с.  Річки  та  ППБ   с.  Вири  Білопільського  району,  ППБ  с.  Баничі
Глухівського  району,  ППБ    с.  Соснівка  Конотопського  району  та  ППБ
с. Чернеча Слобода Буринського району).

 Штатним  розписом  Центру  станом  на  31.12.2020  затверджено
1 519,75 штатних посад (наказ від  30.12.2020 № 243-ОД «Про затвердження
штатного розпису, структури та чисельності КНП СОР «СОЦЕМД та МК»). 

Середня  кількість   працівників  підприємства  станом
на 01.01.2021  – 1135,00 одиниць.

У загальній штатній структурі питома вага лікарських посад становить
9,6%, з них лікарів бригад Е(Ш)МД – 76,2%; фахівців з базовою та неповною
вищою  медичною  освітою  –  46,5%,  з  них  фельдшерів  виїзних  бригадах
Е(Ш)МД  –  82,8%,  фельдшерів  оперативно-диспетчерської  служби  –  9,6%;
молодшого  медичного  персоналу  –  4,8%,  з  них  молодшого  медичного
персоналу  виїзних  бригад  –  0;  інших  –  39,1%,  у  тому  числі  водіїв
автотранспортних засобів – 80,1%.

Прийнято  на  умовах  неповного  робочого  дня  46  осіб,  з  них  4  лікаря
(8,7%); молодших спеціалістів з медичною освітою – 15 (32,6%), з них фельд-
шерів  бригад  Е(Ш)МД  –  8  (53,3%);  молодшого  медичного  персоналу  –
21 (45,7%),   з них молодшого персоналу виїзних бригад – 0; іншого персоналу
– 6 (13%), з них водіїв – 5 (83,3%).

З  метою  виконання  заходів  трансформації  системи  екстреної  медичної
допомоги, визначених Концепцією на 2020 рік, за рахунок коштів обласного
бюджету,  медичної  субвенції  та  коштів,  отриманих  від  ліцензійної
господарської діяльності, за звітний період реалізовано такі заходи:

1)  проведено комплекс робіт з  облаштування та  введення в дію на базі
центральної оперативно-диспетчерської служби (далі – ОДС) автоматизованих
робочих  місць  для  підключення  до  інформаційно-аналітичної  системи
з  оптимізації  роботи  бригад  «Централь  103»  на  загальну  суму
649,92  тис.  гривень.  Заклад  зареєстровано  в  електронній  системі  охорони
здоров’я «eHealth». Комп’ютерне забезпечення закладу достатнє;». Комп’ютерне забезпечення закладу достатнє;

2) з метою покращення матеріально-технічної бази придбано: 28 сучасних
універсальних  мобільних  пристроїв  для  виїзних  бригад  Е(Ш)МД
на суму 123,4 тис. гривень,  у 2021 році планується придбати ще 79 одиниць;
256  одиниць  медичного  обладнання,  на  загальну  суму  2 599,6  тис.  гривень,
у  тому  числі:  14  кардіодефібриляторів-моніторів;  25  пульсоксиметрів;
1  електрокардіограф;  1  рампу  кисневу  у  складі:  2х кисневих  балонів
та  5 вентилів; 10 електровідсмоктувачів;  2 кардіомонітори; ноші в кількості
55 шт.; 71 медичний саквояж;  30 простирадл для перенесення; 40 дошок довгих
спінальних  для  дітей/дорослих  (у  2021  році  планується  придбати  медичне
обладнання   на  суму  706,5 тис.  гривень);  медичну  апаратуру  загальною
вартістю 276 тис. гривень; для навчально-тренувального відділу – 12 манекенів
та  2 комплекти манекена на суму 2 067,6 тис. гривень;
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3) укладено договір на придбання 24 одиниць спеціалізованого санітарного
автотранспорту типу В на суму 47 040 тис. гривень.

У  2020  році  Центром  придбано  лікарські  засоби  та  вироби  медичного
призначення  загальною  вартістю  5 539  тис.  гривень.  Підрозділи  Центру
у  достатній  кількості  забезпечено  дезінфікуючими  та  миючими  засобами
(придбано  на  суму   619,5  тис.  гривень),  засобами  індивідуального  захисту
(придбано на суму 3 449 тис. гривень).

Для  забезпечення  функціонування  санітарних  автомобілів  придбано
пальне  на  суму  14 493,7  тис.  гривень,  мастило  –  на  408,15  тис.  гривень,
запчастини  –  3 707,2  тис.  гривень;  послуги  з  поточного  ремонту
спеціалізованого  автотранспорту  екстреної  (швидкої)  медичної  допомоги
становлять 491,9 тис. гривень.

У  Центрі  функціонує  діагностичний  телеметричний   консультативний
кабінет (далі – ДТКК) на базі комплексу «ЮНЕТ» з використанням сучасних
електрокардіографів  «ЮКАРД-100»  у  кількості  87  одиниць.
Усі  електрокардіографи  розподіллено  на  бригади  Е(Ш)МД  регіонів
і  використовуються для забезпечення  віддаленої  ЕКГ-діагностики мешканців
області.  Станом  на  31.12.2020   23  заклади  первинної  ланки  уклали  угоди
з Центром щодо надання консультативної допомоги медичним працівникам при
вирішенні  екстрених  питань,  які  потребують  колегіального  розгляду
в інтерпретації електрокардіограми, отриманих за допомогою сертифікованого
кардіографа  «Юкард-100» та  переданих по каналах зв’язку в  ДТКК Центру.
З  початку  року  проведено  15 184  (2019  –  15  406)  консультацій  з  приводу
діагностики  серцево-судинної  патології,  з  них  бригадами  Е(Ш)МД  –
15  108  (2019  –  15  292)  консультацій,  іншими закладами  первинної  ланки  –
76 (2019 – 114) консультацій.Протягом  звітного  періоду  бригадами  Е(Ш)МД
виявлено  випадків  гострого  інфаркту  міокарда  –  889  (2019  –  813),
із  них у  сільській  місцевості  –  266 (2019 –  196).  Проведено тромболізісів  –
9 (2019 – 23).
       У  закладі  створено  інструкторську  раду,  до  складу  якої  входять
висококваліфіковані  лікарі  з  медицини  невідкладних  станів.  Так,  протягом
2020  року  пройшли підготовку  4  183  (2019  –  3  427)   медичних  працівника
та 1 767 (2019 – 4 605) немедичних працівників.               

Протягом  2020  року  екстрену  та  невідкладну  медичну  допомогу
мешканцям області надавали 53 лікарі, які здійснили 30 456 виїздів або 20,1%
(2019 – 34 456 виїздів або 21,3%) від загальної кількості виїздів та 456 виїзних
фельдшерів, які здійснили 121 293 виїзди, тобто 79,9% від усіх виїздів. Маємо
тенденцію до зменшення кількості виїздів лікарів на 5,7%. 

Усього  за  звітний  період  у  системі  екстреної  медичної  допомоги
сформовано  та  працювало  89  виїзних  бригад  Е(Ш)МД  (2019  –  92,25),
з них 13,0 – лікарських бригад  (2019 – 13,25), які працювали  з навантаженням
6,0  виїздів  на  добу  (2019  –  6,7).   Фельдшерських  бригад  у  Центрі  –  76,0
(2019 – 79,0),  які працювали з навантаженням 4,1(2019 – 4,3) виїздів на добу,
при  показникові по Україні – 5,9. 
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       Здійснено 151 749 виїздів – це 78,3% від усіх звернень за екстреною
медичною допомогою, та на 11 703 виїзди менше порівняно з минулим роком
(163 452 виїзди – 77,5% від усіх звернень). Показник становить 142,3 на тисячу,
що на 6,1% нижче минулого року (2019 – 151,5 на тис., Україна, 2019 – 163,6). 

У сільську місцевість здійснено 35 989 виїздів, що на 1 825 або на 4,8%
менше, ніж за  2019 рік (37 814 виїздів). Показник становить – 109,4 на тисячу
сільського населення (2019 – 112,6 на тис., Україна, 2019 – 133,7). Питома вага
виїздів у сільську місцевість від виконаних виїздів становить 23,7%, що вище
показника минулого року (23,1%).

За  звітний  період  екстрену  та  невідкладну  медичну  допомогу  надано
143 587 особам, що на 11 382 особи або на 7,3% менше, ніж у минулому році.
Показник  становить  134,7  на  тисячу  населення  і  на  6,2%  менше  показника
за  2019  рік.  Екстрену  та  невідкладну  медичну  допомогу  надана
34  232  мешканцям  сільської  місцевості,  що  на  5,2%  менше  аналогічного
періоду  минулого  року.  Показник  становить  104,0  на  тисячу  сільського
населення (2019 – 107,5 на тис.). Питома вага надання екстреної та невідкладної
медичної  допомоги  сільським  мешканцям  від  загальної  кількості  виїздів
становить 22,6% (2019 – 22,1%, Україна, 2019 – 24,5%). 

  Нові правила виклику «швидкої» передбачають, що служба екстреної
медичної допомоги реагує лише на екстрені виклики, коли ситуація екстрена
і  є  загроза  життю.  При  відсутності  таких  загроз  виклик  перенаправляється
до лікаря, який надає консультацію телефоном. Протягом 2020 року з питань
підвищеного  тиску,  температури  тіла,  інших  хронічних  захворювань
та рекомендацій   з приводу травм надано 23 741 консультацію (2019 – 18 326).  

Досягли покращення таких показників:
1)  питома  вага  виїздів  до  хронічно  хворих  зменшилась

на 19,2% і становить 2,1% проти 2,6% за 2019 рік (Україна, 2019 – 5%);
2) питома вага виїздів у сільську місцевість від загальної кількості виїздів

збільшилась і становить 23,7% (2019 – 23,1%,  Україна, 2019 – 25,2%); 
3)  кількість успішно проведених заходів серцево-легеневої реанімації  –

26,  що  на  15,4%  більше,  ніж  у  минулому  році  (2019  –  22),  та  становить
9,7%  від усієї кількості проведених реанімацій (2019 – 9,5%)

Залишаються на рівні минулого року:
1)  питома  вага  виїздів  на  непрофільні  виклики  від  загальної  кількості

виїздів становить 0,1%, як і  за минулий рік та менше державного показника
за 2019 рік (3,3%);

2) відсоток розходження діагнозів – 0,2%, як і за 2019;
3)  кількість  виїздів  до хронічно хворих у  сільській  місцевості,  питома

вага  у  структурі  усіх  виїздів  у  село  порівняно  з  минулим  роком
(2020  –  2,3%,   2019  –  2,3  %  від  загального  числа  виїздів),  але  менша
за загальнодержавний показник 2019 року – 5,6%;

4)  показник  смерті  у  присутності  бригади  на  тисячу  населення
становить 0,2 (2019 – 0,2, Україна, 2019 – 0,2).
        Стратегічним напрямком реалізації політики в галузі охорони здоров’я
Сумською  обласною  державною  адміністрацією  визначено  створення  умов
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для  виконання  вимог  Закону  України  «Про  екстрену  медичну  допомогу»
та першого етапу трансформації Е(Ш)МД, визначеного Концепцією розвитку
системи екстреної  медичної  допомоги на 2018-2023 роки (далі  –  Концепція)
на рівні Сумської області. Заходи щодо виконання Концепції відображаються
у  Регіональному  плані  розвитку  системи  екстреної  медичної  допомоги
у Сумській області, який щорічно затверджується головою обласної державної
адміністрації та погоджується Міністром охорони здоров’я України.

Заступник директора                                                               Максим НОВІКОВ


