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від

Міністерство охорони здоров’я
України
Управління координації
центрів реформ

Управлінням охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації на
Ваш лист від 02.11.2015 року №19.1-09-753/34687 надає інформацію про стан
виконання пунктів Плану заходів у рамках аналізу портфелю проектів
Світового банку в Україні станом на 18.12.2015 року згідно запропонованої
форми.
Додаток : на 2 аркушах.

Заступник начальника/Заступник Голови ГУС
Романко
0503726492
Ян
32368
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Терміни
виконання

Відповідальні
установи

ПОЛІПШ ЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА СЛУЖБІ У ЛЮ ДЕЙ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ (6,5296 млн. дол. США)
Закарпатська область
Регіональні суб-проекти
1.

Групи управління субпроектами (далі - ГУС) в
проектних регіонах операціоналізовані, принаймні
ключові посади консультантів (координатор субпроекту, консультант із закупівель та фінансовий
менедж ер) заповнені

2.
•

Закарпатська область:
П роектна тендерна документація на медичне
обладнання для ПМ СД, відділення невідкладної
допом оги, кардіологічного відділення інтенсивної
допом оги у Хустській лікарні та О бласному
кардіологічному центрі подана ГУС та погодж ена
Банком

15.11.2015

Закарпатська ОДА

18.09.2015 року укладено договори із консультантами з
управління субпроектом (від 18.09.2015 № ІС/ 3.3.1),
фінансового управління (від 18.09.2015 № ІС/3.3.2),
закупівель (від 18.09.2015 № ІС/3.3.3). 01.12.2015 року
укладено договори із консультантом з ІТ-технологій (від
01.12.2015 №ІС/3.3.4) та перекладачем (від 01.12.2015
№ІС/3.3.6). Зміни в ГУС плануємо внести одним
розпорядженням після призначення керівника (ввести в
ГУС керівника, представника Мінфіну (за згодою) та
відібраних консультантів). Внесено зміни до Плану заходів
з реалізації інвестиційного проету на 2015-2020 роки
відповідно до зміненого Плану закупівель та подано його
на погодження до Світового банку. Сформовано Звіт за
результатами моніторингу субпроекту та розміщено його в
системі ІСУД.

25.10.2015

ГУС Закарпатської
області/ Світовий
Банк

Спільно з консультантами та Комісією з відбору
консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг
управлінням охорони здоров’я сформовано Запрошення до
подання цінових пропозицій по закупівлі хірургічного
інструментарію для операційної та хірургічних меблів для
операційної, яке подано на погодження до Світового банку.
26 листопада 2015 року Комісією отримано незначні
зауваження від Світового банку, які розглянуті на засіданні
Комісії з відбору і в найближчий час будуть направлені
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повторно до Світового банку на погодження.

•

П роектна тендерна документація на закупівлю
спеціальних
автомобілів
для
Закарпатського
територіального центру екстреної медичної допомоги
подана ГУС та погодж ена Банком

10.10.2015

Розроблено
проектно-кошторисну
документацію
3
реконструкції відділення реанімації, анестезіології та
інтенсивної терапії Хустської РЛ, отримано експертний
висновок. Загальна вартість робіт 627,9 тис. грн., оплачено
за виготовлення ПКД 6,5 тис.грн., проведення експертизи
2,7 тис.грн. До кінця року роботи будуть виконані за кошти
місцевих бюджетів.
Сформовано технічні характеристики до спеціалізованих
автомобілів типу В, С та перелік населених пунктів і
структурних
підрозділів
Центру
куди
планується
розподілити автомобілі швидкої медичної допомоги.
Завершено формування тендерної документації по закупівлі
даних автомобілів, яке направлено 17 листопада 2015 року
консультанту із закупівель
ГКПП МОЗ України на
ознайомлення та коригування.
Отримано зауваження
консультанта із закупівель ГКПП МОЗ України, вносяться
зміни в тендерну документацію. Крім того, за рішенням
комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та
неконсультативних послуг від 15.12.2015 технічні завдання
на автомобілі будуть направлені на погодження до
Світового банку з метою своєчасного виконання заходів
субпроекту.

Запланована вибірка станом на 18 грудня 2015 року: 9,6 тис. дол. США
Щ
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Ф актично вибрано за липень - грудень 2015 року
(станом на 18.12.2015) 5,3 тис. дол. СШ А, реш та коштів
буде використано в кінці грудня при оплаті послуг
індивідуальних консультантів за листопад - грудень
2015 року

