
 
 
 

Помічнянська міська рада 
Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
від  31 жовтня 2019 року                                                                       №  92 

м. Помічна 
 

Про звіт головного лікаря  
КНП «Помічнянський  
центр первинної медико- 
санітарної допомоги»  

 
          Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я»,  Закону України від 06.04.2017 року № 2002–VIII “Про 

внесення змін до  деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 1013 року 

«Про схвалення концепції реформи фінансування системи охорони 

здоров’я», враховуючи рішення сесії Помічняської міської ради від 

05.04.2018 року № 185 «Про перетворення комунального закладу 

«Помічнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Помічнянської  міської  ради»  у комунальне некомерційне підприємство 

«Помічнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Помічнянської міської ради», керуючись статтею 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» , заслухавши звіт головного лікаря  КНП 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Чорнобая І.М. за 9 місяців 

2019 року щодо діяльності підприємства, виконавчий комітет  

Помічнянської міської ради, в и р і ш и в : 
 

1. Звіт  головного лікаря Комунального некомерційного підприємства 
«Помічнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Помічнянської міської ради щодо діяльності підприємства за 9 місяців 2019 

року прийняти до відома. (додається)  
2. Рекомендувати головному лікарю КНП «Помічнянський  центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  Помічнянської міської ради 

Чорнобаю І.М.:  
- продовжити роботу щодо укладання декларацій з населенням 

громади та інших територій з метою покращення фінансового стану закладу;  
-  забезпечити дотримання стандартів лікувально-діагностичного 

процесу; 



 

- забезпечити  раціональне використанням бюджетних коштів у 

відповідності до фінансового плану. 
 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                            
Щербатюка А.С. 
 
. 

 Міський голова                                                                             Антошик М .М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                                          Звіт  

головного лікаря КНП  
«Помічнянський центр ПМСД»  

за 9 місяців 2019 року 
 

Основна інформація 
Комунальне некомерційне підприємство «Помічнянський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Помічнянської міської ради 

створений  за рішенням Помічнянської міської ради від 05.04.2018 року 

№185 «Про перетворення комунального закладу «Помічнянський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Помічнянської  міської  ради»  у 

комунальне некомерційне підприємство «Помічнянський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Помічнянської міської ради», відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». У своїй діяльності 

підприємство керується Статутом підприємства, рішеннями органів 

місцевого самоврядування і чинним законодавством України.                                                                                                                   
        Основна мета діяльності підприємства базується на виконанні Закону 

України про охорону здоров’я, відповідно до якого підприємство визначене 

виконавцем послуг з охорони здоров’я населення Помічнянської ОТГ, 

забезпечення його належним медичним обслуговуванням, підвищення рівня 

його здоров’я та обізнаності населення з питань профілактики захворювань, 

а також збереження майна комунальної власності, закріпленого за 

комунальним некомерційним підприємством рішеннями Помічнянської 

міської ради. 
Основний вид діяльності КВЕД 86.10 «Діяльність лікарняних 

закладів». 
Основними методами діяльності КНП «Помічнянський центр                  

ПМСД» є: 
 метод профілактики;  
 метод діагностики;  
 метод лікування;  
 метод реабілітації. 

Господарська діяльність з медичної практики провадиться за такими 

спеціальностями медичних працівників: 
 Організація і управління охороною здоров`я; 
 Загальна практика – сімейна медицина; 
 Терапія; 
 Педіатрія. 
 Сестринська справа. 

 
Центр діє з 01 січня 2018 року. До його складу входять: 2 амбулаторії 

загальної практики-сімейної медицини, (Помічнянська міська амбулаторія 

загальної практики – сімейної медицини; Помічнянська сільська 



амбулаторія загальної практики – сімейної медицини.), які обслуговують 

більше 10 000 населення.  
 
На підприємстві працює 26 осіб, з них: 5 лікарів, 11 середнього 

медичного персоналу, 10 молодшого та іншого персоналу. Забезпеченість 

медичними кадрами – лікарями та середніми медичними працівниками 

складає 81,8%. Комп’ютеризація робочих місць складає 100%. 
Станом на 01.10.2019  у дитячих санаторіях оздоровлено 5 дітей. 

Надано 78 довідок для отримання санаторно-курортного лікування для 

оздоровлення дорослого населення. Виконання плану профілактичних 

щеплень дітей за 9 місяців 2019 року складає: щеплення проти дифтерії та 

правця діти до 1р. - 26%; дифтерія в 16 р. – 100%; проти поліомієліту діти 

1р. – 26%, діти 14р. – 48%; проти кору діти 1р.- 56%, діти 6р. – 64%; 
туберкулін 90% . 

МОЗ продовжує  впровадження  реформи  первинної медичної ланки. 

Станом на 01 жовтня 2019 року медичний заклад  уклав 7403 декларацій, що 

становить 72,2% від загальної чисельності мешканців громади. 
Первинна ланка медицини згідно реформи  повністю перейшла  на 

нову модель фінансування від НСЗУ. Для цього був  укладений  договір з 

НСЗУ. За звітний період надійшло коштів у сумі 2974,7 тис. грн. 
Але відповідно до затвердженого МОЗ «Примірного табелю 

матеріально – технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних 

осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу» заклад 

недоукомплектований по основному списку табелю, а саме є потреба:  
 Автомобіль легковий повнопривідний; 
 Центрифуга; 
 Холодильник для зберігання вакцин; 
 Біохімічний аналізатор. 

В 2019 році до Кіровоградської області були направленні кошти 

додаткової субвенції для розвитку телемедицини. У спів фінансуванні з 

міським бюджетом було придбано Мобільний діагностичний комплекс IDIS 
7500 ( з предустановленим ПЗ) з комплектуючими, DE-300 цифровим 

дермаскопом, веб-камерою YH4310 HD(Y2T22AA), вартістю 110,0 тис на 

який виділено з державного бюджету 99,0 тис. грн. і з місцевого бюджету 

11,0 тис. грн. 
Пільгові категорії населення забезпечені лікарськими засобами і 

виробами медичного призначення по урядовій програмі Доступні ліки.  
Виділенні кошти на придбання пільгових ліків і засобів в сумі                                    

181,7 тис. грн.  
 
Додатково громада попіклувалася про категорію орфанних хворих - 

вони забезпеченні спеціальним харчуванням. Виділенні додаткові кошти на 

придбання недостатньої кількості інсулінів для забезпечення хворих на 

цукровий діабет. – ВТОРИНКА 
 
 



 
Фінансовий звіт 

Затверджено коштів на 9 міс. 2019р. – 3 303,0 тис. грн., з них 

використано 2 827,4 тис. грн., що складає 85,6%. 
 
Протягом  2019  року було укладено 49 договорів на загальну суму –

346,7 тис.грн. 
На заробітну плату затверджено 2 817,3 тис. грн., з яких використано 

2 480,6 тис. грн., тобто 88%. 
Із загальної затвердженої суми на рік, сума заробітної плати складає 

63,5%. За час існування підприємства заборгованості по заробітній платі не 

було. 
Решта  коштів складають наступні пункти: 

 на придбання медикаментів та дезінфікуючих засобів, на які 

затверджено 50,0 тис. грн., витрачено – 28,1 тис. грн., тобто 56,2%; 
 затверджено на енергоносії 32,2 тис. грн., з яких витрачено                                  

21,1 тис. грн., що становить 65,5%; 
 на пільгові медикаменти затверджено 181,7 тис. грн., використано з 

яким 24,7 тис. грн., тобто 13,6% ; 
 на придбання товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю 

затверджено 74,0 тис. грн., з них витрачено 74,0 тис. грн., що складає 

100%; 
 на послуги пов’язані з виконанням своїх функціональних повноважень 

центру затверджено75,0 тис. грн. та витрачено з них 75,0 тис. грн. 
Кошти місцевого бюджету складають : план 320,0 тис. грн. з них 

використано 180,9 тис. грн. 
 

Питання, які потребують першочергового вирішення: 
Покращення матеріально-технічного стану відповідно до вимог 

Табелю матеріально-технічного оснащення. 
Поточний ремонт лікувально-профілактичних підрозділів. 
 
 
 
 
 
Головний лікар КНП  
«Помічнянський центр ПМСД»                                                   Чорнобай І.М. 

 


