ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України 18.05.2017 № 120

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ
Назва проекту

Зміна традиційної платформи охорони здоров’я на інноваційну в
частині надання якісних медичних послуг
через створення
відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги в
Чемеровецькій центральній районній лікарні
Хмельницька обласна державна адміністрація, зареєстрована за
адресою м.Хмельницький , майдан Незалежності №2 , код згідно з
ЄДРПОУ 22985083
Чемеровецька районна державна адміністрація, зареєстрована за
адресою : смт.Чемерівці вул. Центральна №28 , код згідно з ЄДРПОУ
21313814

Ініціатор проекту

Замовник проекту
(у разі наявності)
Програма регіонального
розвитку

І Іазва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку на період до 2020
року, якому відповідає
проект

Регіон, територія або місто,
що отримають вигоду від
реалізації проекту
і

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;
Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області
2011 2020 рр;
Програма регіонального розвитку « Сільський розвиток»
Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий
розвиток:
підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та
доступності вторинної та третинної медичної допомоги;створення
умов для формування здорового населення; профілактика та
забезпечення раннього виявлення захворювань насамперед серед
населення, що мешкає в сільській місцевості; приведення ліжкового
фонду закладів охорони здоров’я у відповідність з потребами
населення регіону

Чемеровецький район , Хмельницька область
11 місяців

Тривалість проекту
Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету

з інших джерел
ї

7 100000 гривень
Разом

1 рік

2 рік

3 рік

6390000,0

2000000,0

4390000,0

(грн)

710000,0

45594,00

664406,0

(гРн)

Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту

Загальна ціль : доступність сільського населення району до сучасної
якісної медичної допомоги ,
Конкретні ціт :
1.інноваційний підхід надання медичних послуг в невідкладній
(екстреній ) медичній допом озі;
2.модернінізація медичного —діагностичного обладнання з метою
ефективного надання екстреної медичної допомоги;
3.зміна методології професійної підготовки медичного персоналу;

діти,
пенсіонери,сільське
населення,студенти
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту коледжу,пацієнти, які отримали професійні травми
Очікувані результати
проекту

медичного

модернізована »ефективна екстрена медична допомога населенню
регіону , яка грунтується на інноваційних підходах та методологіях

Економічна та/або бюджетна бюджетна
ефективність:
значне
зменшення
ліжкомісць
ефективність реалізації
цілодобового стаціонару, відсутність потреби в забезпечені
проекту (наскільки дотичне) ургентних чергувань лікарів та інших супутніх послуг очікована
економія складе 542,0 тис.грн

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Соціальний вплив (наскільки
дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом
Актуальність проекту:
обґрунтування необхідності,
соціально-економ ічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

енергозбереження: буде забезпечено шляхом
заміни дерев’яних
віконних та дверних прорізів на енергозберігаючі металопластикові
,заміна
світильників на люмінесцентні застосування кабелів з
мідними жилами.
сільське населення отримає повний спектр якісних медичних послуг,
ранню діагностику з метою зменшення інвалідизації та смертності

'в ході реалізації
проекту шкідливих впливів на навколишнє
середовище у разі дотримання технологічного регламенту та
технічних умов використання матеріалів та конструкцій не
відбувається
відмова від традиційної моделі надання невідкладної допомоги на
інноваційну екстрену
існуюча схема надання екстрених медичних послуг не відповідає
сучасним стандартам. Наявне медичне обладнання зношене на 90% та
морально застаріле, що не дозволяє забезпечити проведення
діагностування та дослідження захворювань. Реалізація проекту
сприятиме впровадженню інноваційних технологій, методик та
практик, переходу на новий технологічний лад, наближенню надання
медичних послуг до Європейських стандартів, сприятиме збереженню
робочих місць та покращенню якості та доступності медичної
допомоги

23
Спроможність забезпечити
проект об’єднує зусилля держави , районної влади,органів
стійкий результат реалізації місцевого самоврядування, громадських організацій та інвесторів
проекту
,що забезпечить стійкий результат реалізації проекту.
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)

65 % кошторисної вартості проекту передбачається освоїти для
закупівлі товарів робіт і послуг національного виробника,що
складе 4 615,0 тис грн.

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)

35 % кошторисної вартості проекту передбачається освоїти для
закупівлі товарів робіт і послуг іноземного виробника, що складе 2
485,0 тис. грн.

Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли
виданий)

проектно-кошторисну документацію направлено філію ДП
«Укрдежекпертиза» у Хмельницькій області з метою отримання
експертного висновку.

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для реалізації
проекту

необхідні дозволи на виконання будівельних робіт.

Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора
(замовника) проекту

Хмельницька обласна державна адміністрація,
зареєстрована за адресою м.Хмельницький , майдан
^Незалежності №2 , код згідно з ЄДРПОУ 22985083,
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