
ДОДАТОК А 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ІНСТРУКЦІХЇ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ 

Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» (далі – Проект) оголошує конкурс на 

проведення ситуаційного аналізу організації надання медичних послуг закладами охорони 

здоров'я, які об'єднуються в КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання "Клінічна лікарня 

планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги"  

Мета: вивчити та проаналізувати систему організації медичної допомоги ЗОЗ, що об’єднуються в 

ТМО, та визначити шляхи підвищення спроможності новоутвореного закладу з метою надання 

якісної медичної допомоги населенню міста Львова. 

 

# Заходи Очікувані 
результати 

Кінцевий термін 
виконання 

1 Проведення аналізу управлінської функції медичного 

закладу, в тому числі аналіз наявних локальних систем 

збору та збереження медичної інформації; розробка 

рекомендацій щодо шляхів вдосконалення управлінської 

функції закладу 

Розділ звіту Вересень 20, 2021 

2 Проведення аналізу структури коштів медичного 

закладу, залучених з різних джерел фінансування, та 

фінансового стану медичних закладів 

Розділ звіту Вересень 20, 2021 

3 Проведення аналізу якості медичних послуг на основі 

розробленої методики оцінки якості медичних послуг, 

невід’ємною частиною якої є перелік індикаторів якості 

медичної допомоги; розробка рекомендацій щодо 

шляхів покращання якості медичних послуг 

Розділ звіту Вересень 20, 2021 

4 Проведення SWOT-аналізу медичних закладів, які 

об'єднуються в ТМО щодо управлінської та фінансової 

спроможності, якості медичної допомоги 

Розділ звіту Вересень 20, 2021 

5 Проведення стратегічної сесії з працівниками 

новоутвореного ТМО з представлення результатів 

аналізу та обговорення рекомендацій до плану розвитку 

закладу (3-годинна зустріч з представниками 

адміністрації, лікарями та середнім медичним 

персоналом, кількість учасників – не менше 10 осіб). 

Презентація 

Список 
учасників, 
звіт про захід 

Вересень 24,2021 

6 Подання фінального звіту за підсумками результатів 

стратегічної сесії   

Звіт, 
презентація 

Вересень 29, 2021 

 

Тривалість робіт: 4 серпня – 30 вересня 2021 року. 

 

 



Інструкція для заявників 

Заявки приймаються на адресу grant@hrs.net.ua з темою «Конкурс на проведення ситуаційного 
аналізу для КНП ЛТМО "Клінічна лікарня планового лікування"» до 22:00 31 липня 2021 року 

Наведену нижче інформацію необхідно подати як частину Заявки: 

Титульна сторінка Заявки повинна містити назву конкурсу, а також: 

- дату подання заявки; 

- назву організації чи компанії; 
- адресу; 

- ПІБ контактної особи, її номер та електронну адресу 

Основний текст заявки не повинен перевищувати 6 сторінок і повинен містити такі дані: 
- Загальну інформацію про організацію, штатний розклад та інші параметри; 

- Запропонований підхід до проведення ситуаційного аналізу; 

- Досвід реалізації проектів, який підтверджує здатність організації проводити ситуаційний 
аналіз (не більше сторінки); 

- Ключовий персонал, задіяний в роботі, у тому числі керівник проекту; 

Додатки: 
- Крім основного тексту заявки на 6 сторінках, організація повинна подати попередній 

графік виконання робіт у вигляді діаграми Ганта для технічного завдання за контрактом (не 

більше однієї сторінки)  
- Попередній бюджет, що містить витрати на виконання передбачених заходів (включно з 
оплатою праці); 
- Доказ відповідальності виконавця: огляд фінансових ресурсів, ліцензії, банківські гарантії, 
кредитна історія тощо; 

- інформація про попередній досвід та відповідна довідкова інформація (Контракт/Назва 

програми тощо); 

 

Якщо ваша заявка переможе у конкурсі, вам потрібно буде укласти стандартний контракт на 

надання конкретного виду товарів або послуг. Будь-який контракт/замовлення після перемоги у 

конкурсі повинен бути підписаний обома сторонами для того, щоб вважатися дійсним і чинним. 

Під час надання товарів і послуг, ви повинні будете дотримуватися політики Проекту, а також 

надати ряд підписаних форм, зокрема:  

- підписані форми: про боротьбу з тероризмом, відкатами, корупцією, про не перебування 

у «чорному списку»; 

- загальний порядок захисту даних (Порядок (ЄС) 2016/679). 
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