
Конкурсна пропозиція 

кандидата на посаду директора комунального підприємства «Київська міська 

лікарня ветеринарної медицини» Чорного Валерія Станіславовича. 

 

Проект стратегічного плану розвитку суб’єкта господарювання на середньострокову 

перспективу: 

1. Детальний першочерговий план реформування суб’єкта господарювання протягом 

одного року. 

 

- Аналіз існуючих процесів управління, подання пропозицій щодо його 

удосконалення. 

- Перегляд штатного розкладу. 

- Оптимізація організаційної структури. 

- Інвентаризація з метою перевірки облікових даних . 

- Аудит договірної бази, виявлення та «знищення» договірного «баласту». 

- Аналіз бюджету на наступний рік, подання пропозицій щодо його 

удосконалення . 

- Аудит дебіторської заборгованості, розробка комплексних заходів щодо її 

зменшення або усунення. 

- Аналіз запасів, пропозицій постачальників, коливання цін на ринку 

ветеринарних послуг та авансування витрат на створення запасів. Розробка 

заходів щодо оптимізації запасів. 

- Аналіз витрат, розробка заходів щодо їх мінімізації. 

- Оптимізація оборотних активів. 

- Аналіз існуючих виробничих процесів, їх спрощення та удосконалення. 

- Аналіз структури виробничої собівартості, виявлення джерел та причин 

виробничих та інших втрат. 

- Аналіз енергетичного балансу, виявлення джерел непродуктивних витрат 

енергії, розробка заходів щодо зменшення енергетичних витрат.   

 

2. Заходи з виконання завдань, поставлених перед суб’єктом господарювання, та 

результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції з поліпшення техніко-

економічних та фінансових показників суб’єкта господарювання, підвищення його 

конкурентоспроможності на ринку. 

-     Вивчення сегментів ринку, а саме основних груп пацієнтів, основних напрямків 

ветеринарного сервісу, попиту окремих ветеринарних дисциплін і послуг. Аналіз 

конкурентів на ринку ветеринарних послуг для дрібних та екзотичних тварин.  

-   Аналіз небезпек для персоналу на виробництві. Розробка заходів для підвищення 

безпеки на виробництві. 

-    Аналіз існуючих та можливих небезпек для довкілля. Мінімізація або усунення 

шкідливого впливу на нього.  

-     Вивчення можливостей реалізації деяких біологічних відходів для виробництва 

тканинних та гормональних препаратів. 

-     Впровадження новітніх методів та наукових розробок в діагностиці, лікуванні та 

профілактиці будь-яких захворювань тварин.  



-     Закупка сучасного діагностично-лікувального обладнання. 

 

3. Обсяг надходження коштів до бюджету. 

 

- Аналіз обсягу, вартості платних послуг. Вивчення можливостей щодо їх 

збільшення. 

- Аналіз розрахункових показників при здачі майна в оренду. Розгляд питання 

щодо обґрунтованого підняття орендної плати. 

- Аналіз витрат з спеціального фонду суб’єкта господарювання. Розглянути 

питання щодо їх зменшення.  

 

4. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку суб’єкта господарювання. 

- Визначення існуючого рівня інвестиційної привабливості суб’єкта 

господарювання (визначення поточного стану та перспектив його розвитку; 

розробка заходів підвищення інвестиційної привабливості; залучення інвестицій 

у відповідних до інвестиційної привабливості обсягах та отримання 

комплексного позитивного ефекту від освоєння залученого капіталу). 

- Аналіз оборотності активів. Наскільки швидко вкладені засоби будуть 

обертатися в процесі діяльності підприємства. 

- Аналіз прибутковості капіталу. Як буде забезпечуватися високий прибуток в 

процесі використання вкладених засобів. 

- Аналіз фінансової стійкості. Оцінка інвестиційного  ризику, а також виявлення 

оптимальності фінансування поточної господарської діяльності. 

- Аналіз ліквідності активів. Здатність суб’єкта господарювання платити по своїм 

короткостроковим зобов’язанням. 

- Розробка спеціальної інвестиційної стратегії. 

5. Пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-

господарської діяльності суб’єкта господарювання. 

      -   Завоювання перших позицій на ринку ветеринарної медицини в місті. 

-  Задоволення споживчого попиту на якісні послуги з ветеринарної практики, а 

також на послуги, які пов’язані з утриманням  та поводженням з домашніми 

тваринами. 

-   Використання в роботі методів маркетингу і менеджменту. 

-   Розширення спектру робіт та послуг, що надаються суб’єктом господарювання. 

            -   Ефективне використання власних, залучених та позикових ресурсів.  

            -   Залучення інвестицій. 

            -   Суттєве зниження витрат. 

            -   Впровадження інновацій на виробництві. 

   

 

 

 

 


