ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту
Ініціатор проекту
Замовник проекту
(у разі наявності)

Програма регіонального
розвитку
Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає проект

Регіон(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації
проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

Впровадження регіональної інформаційної медичної системи
Чернігівська обласна державна адміністрація, вул. Шевченка, 7, м.
Чернігів, Україна, 14000,
код ЄДРПОУ 00022674
Комунальний заклад «Обласний центр інформаційно-аналітичних
технологій та пропаганди здорового способу життя»
Чернігівської обласної ради
14000, м. Чернігів, вул. Любецька, 7-а
код згідно з ЄДРПОУ 26179893
Програма регіонального розвитку «Сільський розвиток»
Завдання «Пріоритетний розвиток сфери сільської соціальної
інженерної інфраструктури (насамперед автомобільних доріг,
телекомунікацій та інших засобів інформаційного забезпечення,
об’єктів комунального господарства, сфери освіти та охорони
здоров’я» напряму «Розвиток сільської місцевості» операційної
цілі «Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку
міст на інші території, розвиток сільської місцевості» стратегічної
цілі 1 Стратегії «Підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів» Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
06 серпня 2014 року № 385.
Чернігівська область
(22 райони, 19 об’єднаних територіальних громад)
24 місяці
12876608,40 (грн.)
Разом

1 рік

2 рік

з державного бюджету

12000000,00 (грн.)

6336377,00 (грн.)

5663623,00 (грн.)

з інших джерел
(обласний бюджет)
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

876608,40 (грн.)

438304,20 (грн.)

438304,20 (грн.)

Створення умов для формування здорового населення
шляхом якісного надання первинної медичної допомоги,
профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань,
серед сільського населення, створення належних умов праці
медичних працівників (насамперед молодих спеціалістів) шляхом
впровадження новітніх технологій.
Цільові групи проекту та
Цільові групи: медичні працівники, які задіяні в роботі з
кінцеві бенефіціари
Регіональною інформаційною медичною системою, сільське
проекту
населення, органи місцевого самоврядування, громадські
організації, засоби масової інформації.
Бенефіціар проекту: Комунальний заклад «Обласний центр
інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового
способу життя» Чернігівської обласної ради.

Очікувані результати
проекту

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)
Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність за
проектом

Об’єднання медичних закладів всіх рівнів у єдину
інформаційну медичну систему.
Зниження навантаження на лікарів.
Обстеження пацієнтів на дому за допомогою інтелектуальної
системи дистанційної діагностики для попередньої діагностики.
Впровадження РІМС дає можливість якісно обрахувати
вартість медичної послуги, знизити рівень неформальних
платежів та загальних витрат на охорону здоров’я, якісно та
ефективно витрачати кошти на пацієнта отримані з медичної
субвенції, що надасть економічну вигоду в довгостроковій
перспективі.
Створення Регіональної інформаційної медичної системи є
перехід на новий технологічний рівень роботи первинної ланки
надання медичної допомоги, що дозволить отримати економічну
вигоду за рахунок:зменшення паперового документообігу, часу
на обробку медичних даних та скорочення терміну перебування
на лікарняному листі працездатного населення.
Впровадження в області проекту надасть можливість
населенню своєчасно звернутися до медичного закладу та
отримати в подальшому якісну медичну послугу, що
відповідатиме більшості алгоритмів надання медичної допомоги
стандартам ЄС.
Не стосується.

Робота з цільовими групами (медичні працівники, які задіяні
в роботі з Регіональною інформаційною медичною системою,
сільське населення, органи місцевого самоврядування та
об’єднані територіальні громади).
Актуальність проекту:
Проект в першу чергу має соціальну складову. Потреба
обґрунтування
сільського населення в отриманні якісної медичної допомоги та
необхідності, соціально- потреба медичних працівників в покращенні якості та
економічної
ефективності роботи повністю співпадає з цілями реалізації
спрямованості та
проекту. Механізмом забезпечення участі в проекті кінцевих
реалістичності виконання бенефіціарів є створення електронної медичної карти (ЕМК)
проекту
пацієнта.
Спроможність
Завдяки отриманню фінансової самостійності медичні
забезпечити стійкий
заклади всіх рівнів надання медичної допомоги напряму
результат реалізації
зацікавлені в підтримці роботи регіональної інформаційної
проекту
медичної системи, власним коштом, що дасть їм можливість бути
конкуренто спроможними на ринку надання медичних послуг.
Очікувані витрати на
12 000,00 тис. грн. (100%)
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного

Не передбачено.

виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Експертний звіт до
Не передбачено.
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність
Не передбачено.
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту
Телефон, факс,
Ініціатор: Чернігівська обласна державна адміністрація, тел./факс
електронна пошта
(0462) 67-50-71,
ініціатора (замовника)
e-mail: post@regadm.gov.ua, http://cg.gov.ua/
проекту
Замовник: (0462)60-44-03, e-mail:ociat-cn@ukr.net

Керівник
ініціатора проекту
Голова Чернігівської
обласної державної
адміністрації

М.П.

___________

В.П. Куліч

(підпис)

(ініціали, прізвище)

