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Інформація
про стан виконання програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Хмельницького на 2020 рік.
№
з/п

Пріоритетні
завдання і
заходи

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу (рік)

Відповідальні
виконавці

Джерела
фінансуван
ня

Обсяги фінансування
(вартість), тис. грн
План
2020 рік

Факт
2020 рік

Очікуваний результат

І. Первинна медична допомога

1

Забезпечення
надання
якісної
первинної
медичної
допомоги
населенню
міста

Пільгові
рецепти
згідно
постанови Кабінету Міністрів
України від 03.12.2009 N 1301
«Про затвердження Порядку
забезпечення інвалідів і дітейінвалідів технічними та іншими
засобами» та постанови КМУ від
17.08.1998 року №1303 «Про
впорядкування безоплатного та
пільгового відпуску лікарських
засобів за рецептами лікарів у
разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за
певними
категоріями
захворювань» (зі змінами)
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

2020 р.

КП
«Хмельницький
міський центр
первинної
медикосанітарної
допомоги №1»
ХМР;
КП
«Хмельницький
міський центр
первинної
медикосанітарної
допомоги №2»
ХМР

Кошти
міського
бюджету та
інші джерела
не заборонені
законодавств
ом

15 000,0

8 592,8

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 р. N 1303 «Про
впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих
груп населення та за певними категоріями
захворювань» впродовж 2020 року забезпечено
лікарськими засобами на пільгових умовах під
час амбулаторного лікування пацієнтів з різних
соціальних груп та з різними важкими
захворюваннями на суму 7 019,4 тис. грн.
Видатки на енергоносії та інші комунальні
послуги – 1 573,4 тис. грн.

Придбання
дороговартісного
обладнання
і
предметів
довгострокового користування,
проведення
капітальних
ремонтів,
реконструкцій
приміщень, будівель тощо.

ІІ. Стаціонарна медична допомога
Відшкодування вартості
обстеження окремих категорій
громадян методом комп'ютерної
томографії на базі КП
"Хмельницька міська лікарня"
ХМР

2

Надання
якісної
стаціонарної
медичної
допомоги
населенню, в
тому числі
спеціалізованої
стаціонарної
допомоги

Медикаментозне та матеріальнотехнічне забезпечення з
урахуванням потреб населення.
Закупівля лікарських засобів та
перев’язувальних матеріалів;
виробів медичного призначення;
технічних засобів; дезінфікуючих
засобів, проведення поточних
ремонтів тощо.

Забезпечення проведення
харчування на відповідному рівні
в умовах стаціонару. Придбання
продуктів харчування для
спецхарчування осіб, які
працюють у шкідливих умовах

Забезпечення закладів охорони

У звітному році безкоштовно для громадян
проводилось обстеження хворих з окремими
станами методом комп’ютерної томографії.
Видатки на проведення обстежень окремих
категорій громадян методом комп'ютерної
томографії на базі КП "Хмельницька міська
лікарня" ХМР склали 336,9 тис. гривень.

КП
«Хмельницька
міська лікарня»
ХМР

Видатки на придбання лікарських засобів,
перевязувальних матеріалів, виробів медичного
призначення становила – 13 476,4 тис. гривень.

2020 р.

КП
«Хмельницька
міська лікарня»
ХМР;
КП
«Хмельницька
міська дитяча
лікарня» ХМР;
КП
«Хмельницький
міський
перинатальний
центр» ХМР;
КП
«Хмельницька
інфекційна
лікарня» ХМР

Видатки на придбання продуктів харчування в
стаціонарних закладах – 6 327,1 тис. гривень.

Кошти
міського
бюджету та
інші джерела
не заборонені
законодавств
ом

Проведено виплату муніципальної надбавки
медичним працівникам, які безпосередньо
задіяні у наданні медичної допомоги хворим на
коронавірусну хворобу COVID-19. Це
працівники Хмельницької інфекційної лікарні 3 506,5 тис. гривень.

200 000,0
127 437,7

З метою надання медичної допомоги на випадок
поширення коронавірусу за кошти міського
бюджету було придбано засоби індивідуального
захисту, дезінфікуючі засоби на суму 4 500,0
тис. гривень,
Проведено поточний ремонт кисневої системи
для КП «Хмельницька міська лікарня» - 200,0
тис. грн
Для КП «Хмельницька інфекційна лікарня»
придбано 100 ліжок на суму 300,0 тис.грн. та

здоров’я видатками на оплату
праці відповідно до встановлених
чинним законодавством умов
оплати праці

Виплата муніципальної доплати
до заробітної плати медичним та
іншим
працівникам,
які
безпосередньо зайняті на роботах
з ліквідації захворювання серед
людей на коронавірусну хворобу
(COVID-19)
Забезпечення роботи медичної
комісії
для
проведення
медичного огляду призовників;
здійснення виплат працівникам,
відповідно
до
встановлених
чинним законодавством умов
оплати
праці;
безкоштовне
дослідження
стану
здоров’я
допризовників, призовників та
обстеження
резервістів
та
контрактників

Забезпечення
лікарськими
засобами та виробами медичного
призначення
для
надання
медичної допомоги хворим на
хронічну ниркову недостатність
методом гемодіалізу

мякий інвентар – 500,0 тис. грнивень
Видатки на енергоносії та інші комунальні
послуги – 15 775,9 тис. гривень.
В звітному періоді закладами охорони здоров’я
придбано наступне діагностичне та лікувальне
обладнання:
Для КП «Хмельницька міська лікарня»
придбано:
відеобронхоскоп – 501,2 тис. грн; ректоскоп у
комплекті – 87,7 тис. грн; система відео
ендоскопічна Full HD з гастроскопом та колоно
скопом – 1 942,05 тис. грн., апарати ШВЛ на
загальну суму 6 940,0 тис. грн., інфузійні насоси
– на суму 1 036,68 тис. грн., концентратори
кисню
(47 шт.) – 1 871,2 тис. грн.,
пульсоксиметр (50 шт.) – 794,6 тис. грн;
автоматичний біохімічний аналізатор - 421,1
тис.
грн.,
автоматичний
гематологічний
аналізатор - 205,7 тис. грн., низькотемпературна
морозильна камера – 338,0 тис. грн., 20
моніторів на суму 1 046,32 тис. грн.; комплект
для ТУР з аналоговою відеосистемою – 379,0
тис. гривень.
Для КП «Хмельницька міська дитяча лікарня»
придбано:
автоматичний гематологічний
аналізатор – 208,9 тис.грн; пульсоксиметр з
визначенням індексу перфузії – 72,0 тис.грн;
електродриль медична травматологічна – 55,5
тис.грн; підвісна реабілітаційна система – 36,0
тис.грн; хлорний дозатор та система очищення в
басейн – 35,0 тис. грн ., рентгенологічна
система типу С-дуга – 1 979,0 тис. грн.,
відеобронхоскоп – 503,0 тис. грн.; веноскоп (
візуалізатор вен ) – 109,0 тис. грн; відкашлювач
– 150,0 тис. грн; концентратор кисню – 20,0 тис.
грн; комп’ютерна техніка -250,4 тис.грн (25
комплектів); шприцевий інфузійний насос
( одноканальний ) – 32,7 тис. гривень.
Для КП «Хмельницький міський перинатальний

Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

Придбання медичної техніки,
діагностичного
та
іншого
обладнанням
відповідно
до
табеля оснащення

Проведення
капітальних
ремонтів,
реконструкцій
приміщень, будівель тощо.

центр» придбано: аналізатор біохімічний
автоматичний – 312,0 тис. грн; гематологічний
автоматичний аналізатор – 165,4 тис. грн;
бінокулярний мікроскоп – 24,9 тис. грн;
аналізатор сечі – 34,7 тис. грн, систему СРАР
для дихання з постійним позитивним тиском
для новонароджених – 172,3 тис. грн.; диванліжко – 10,0 тис. грн; кондиціонер – 12,0 тис.
грн; центрифуга лабораторна – 28,0 тис.
гривень.
Для КП «Хмельницька інфекційна лікарня»
придбано компресор для забезпечення роботи
дихальної апаратури та концентратор кисню –
607,9 тис. грн.; концентратори кисню ( 26 шт. )
– 982,8 тис. грн; рампа киснева – 17,1 тис. грн;
візок для перевезення хворих – 13,0 тис. грн;
коляска з нержавіючої сталі – 9,5 тис. гривень.
У звітному році по КП «Хмельницька міська
лікарня» завершено реконструкцію покрівлі з
влаштуванням шатрового даху корпусу № 2 6 489,0 тис. грн. та капітальний ремонт
сантехнічних вузлів першого поверху корпусу
№1 – 440,7 тис. грн; проведено капітальний
ремонт покрівлі корпусу №3 КП «Хмельницька
інфекційна лікарня» - 259,0 тис. гривень.
Крім того, в КП «Хмельницька міська лікарня»
проведено поточні ремонти, а саме монтаж та
встановлення системи киснепостачання в
корпусі №5 на суму -85,4 тис. грн та монтаж і
встановлення системи киснепостачання в
корпусі №3 на суму 97,8 тис.гривень.
КП «Хмельницький міський перинатальний
центр» - проведено поточний ремонт пологової
зали № 6 – 124,5 тис. гривень.
КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» поточний ремонт сучасної кімнати гігієни
( туалету ) для дітей та дорослих з особливими
потребами – 142,7 тис. гривень.

ІІІ. Амбулаторно-поліклінічна допомога
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Забезпечення
надання
амбулаторнополіклінічної
допомоги

Забезпечення роботи медичної
комісії
для
проведення
медичного огляду призовників;
здійснення виплат працівникам,
відповідно
до
встановлених
чинним законодавством умов
оплати
праці;
безкоштовне
дослідження
стану
здоров’я
допризовників, призовників та
обстеження
резервістів
та
контрактників
Медикаментозне та матеріальнотехнічне
забезпечення
з
урахуванням потреб населення.
Закупівля лікарських засобів та
перев’язувальних
матеріалів;виробів
медичного
призначення;технічних засобів;
дезінфікуючих
засобів,
проведення поточних ремонтів та
інше.
Забезпечення роботи центру
психічної реабілітації. Видатки
на
обов’язкові
виплати
працівникам галузі відповідно до
встановлених
чинним
законодавством умов оплати
праці, придбання інвентарю та
інше.
Відшкодування
вартості
лікарських
засобів
для
амбулаторної хіміотерапії хворих
на
гормонозалежний
рак.
Виписка
рецептів
для
онкологічних пацієнтів лікарямионкологами.

Проведено виплату муніципальної надбавки
медичним працівникам, які безпосередньо
задіяні у наданні медичної допомоги хворим на
коронавірусну хворобу COVID-19. Це
працівники мобільних медичних бригад КП
«Хмельницький міський лікувальнодіагностичний центр» - 134,2 тис. гривень.
Видатки на придбання лікарських засобів,
перевязувальних матеріалів, виробів медичного
призначення становила – 715,5 тис. гривень.

2020 р.

КП
«Хмельницький
міський
лікувальнодіагностичний
центр»

Кошти
міського
бюджету та
інші джерела
не заборонені
законодавство
м

З метою надання медичної допомоги на випадок
поширення коронавірусу за кошти міського
бюджету було придбано засоби індивідуального
захисту, дезінфікуючі засоби на суму 500,0 тис.
гривень.

70 000,0
28 674,5

З 01.05.2020 року пацієнти із захворюванням
молочної залози або з гормонзалежним раком
передміхурової залози через лікарів-онкологів
поліклінік КП «ХМЛДЦ» забезпечувались
препаратами амбулаторної хіміотерапії
( виписувались безкоштовні рецепти ) на суму
568,0 тис. гривень.
Видатки на енергоносії та інші комунальні
послуги – 2 597,4 тис. гривень.
Для КП «Хмельницький міський лікувальнодіагностичний центр» придбано:
система відео ендоскопічна Full HD з
гастроскопом та колоно скопом – 1 947,0 тис.
грн; відеоцистоскоп – 490,0 тис. грн; про явочна
машина – 197,8 тис. грн; безконтактний

Забезпечення закладу охорони
здоров’я видатками на оплату
праці відповідно до встановлених
чинним законодавством умов
оплати праці
Виплата муніципальної доплати
до заробітної плати медичним та
іншим
працівникам,
які
безпосередньо зайняті на роботах
з ліквідації захворювання серед
людей на коронавірусну хворобу
(COVID-19)
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Придбання медичної техніки,
діагностичного та іншого
обладнанням відповідно до
табеля оснащення
Проведення капітальних
ремонтів, реконструкцій
приміщень, будівель, тощо.

тонометр – 185,0 тис. гривень.

IV. Стоматологічна допомога населенню
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Забезпечення
роботи
медичного
стоматологіч
ного центру
міста.
Проведення
зубопротезув
ання
пільгових
категорій
населення.
Збереження
стоматологіч
ного здоров'я
дитячого
населення
міста.

Надання невідкладної
стоматологічної, терапевтичної
та хірургічної стоматологічної
допомоги у повному обсязі
дитячому населенню міста;
оплата праці працівників
дитячого стоматологічного
відділення
Забезпечення
пільговим
зубопротезуванням
певних
категорій громадян, які відповідно
до чинного законодавства мають
право
на
пільгове
зубопротезування
Забезпечення учасників АТО,
учасників революції гідності,
бійців добровольців пільговим
зубопротезуванням та лікуванням з
використанням
сучасних

2020 р.

2020 р.

КП
«Хмельницька
міська дитяча
лікарня» ХМР

КП «Медичний
стоматологічний
центр» ХМР

Кошти
міського
бюджету та
інші джерела
не заборонені
законодавств
ом

Кошти
міського
бюджету та
інші джерела
не заборонені
законодавство
м

3 000,0

4 000,0

994,4

3 995,1

Видатки на забезпечення надання невідкладної
стоматологічної , терапевтичної та хірургічної
стоматологічної допомоги дитячому населенню та
забезпечення оплати праці працівників дитячого
стоматологічного відділення становили - 694,4 тис.
гривень.
Проведено пільгове зубопротезування для 316
мешканців Хмельницького, в їх числі 66
учасників бойових дій та інвалідів війни, 94
інваліди загального захворювання, решта ветерани праці та пенсіонерів за віком на суму
777,6 тис. гривень.
Проведено лікування та пільгове
зубопротезування учасникам АТО ( 101 особа )
- мешканцям Хмельницького – 926,7 тис.
гривень.

матеріалів
(
протезування
матеріалів)

за
винятком
дороговартісних
Видатки на придбання лікарських засобів,
перевязувальних матеріалів, виробів медичного
призначення становила – 519,6 тис. гривень.

Медикаментозне та матеріальнотехнічне
забезпечення
з
урахуванням потреб населення.
Закупівля лікарських засобів та
перев’язувальних
матеріалів;
виробів
медичного
призначення;технічних
засобів;
дезінфікуючих засобів та інше.
Забезпечення закладу охорони
здоров’я видатками на оплату
праці відповідно до встановлених
чинним законодавством умов
оплати праці
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Придбання медичної техніки,
діагностичного
та
іншого
обладнанням відповідно до табеля
оснащення
Проведення
капітальних
ремонтів,
реконструкцій
приміщень, будівель тощо.

Видатки на енергоносії та інші комунальні
послуги – 585,1 тис. гривень.

V. Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров’я
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Забезпечення
функціонува
ння
КП
«Хмельниць
кий
медичний
центр

Забезпечення закладу охорони
здоров’я видатками на оплату
праці відповідно до встановлених
чинним законодавством умов
оплати праці
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

2020 р.

КП
«Хмельницький
медичний центр
спеціалізованої,
паліативної та
хоспісної
допомоги» ХМР

Кошти
міського
бюджету та
інші джерела
не заборонені
законодавство
м

Видатки на оплату праці з нарахуваннями
становили – 2 429,5тис. гривень.
2 000,0

2 620,6

Видатки на енергоносії та інші комунальні
послуги – 79,9 тис. гривень.
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

спеціалізова
ної,
паліативної
та хоспісної
допомоги»
ХМР

Медикаментозне та матеріальнотехнічне
забезпечення
з
урахуванням потреб населення.
Закупівля лікарських засобів та
перев’язувальних
матеріалів;виробів
медичного
призначення;технічних засобів;
дезінфікуючих засобів та інше
Покращення
матеріальнотехнічної бази

громадських формувань КП «Хмельницький
медичний центр спеціалізованої, паліативної та
хоспісної допомоги» ХМР діяльність
припинено. Дата виписки 07.10.2020 року.
В 2020 році методом магнітно - резонансної
томографії обстежено 1 099 громадян за
направленнями лікарів поліклінік КП
«ХМЛДЦ» на суму 1 553,6 тис. гривень.
У звітному періоді 129 дітей з малозабезпечених
сімей були забезпечені безкоштовно дитячим
харчуванням на суму 150,9 тис. гривень.

Відшкодування
вартості
обстеження мешканців міста
методом
магнітно-резонансної
томографії

В звітному періоді до комісії звернулося
86 пацієнтів із захворюваннями молочної залози
або з гормонзалежним раком передміхурової
залози. Ці хворі забезпечені препаратами
амбулаторної хіміотерапії на суму 234,7 тис.
грн. А з 01.05.2020 р. ця категорія хворих
забезпечується безкоштовними рецептами на
препарати через лікарів-онкологів поліклінік
КП «ХМЛДЦ» - 568,0 тис. гривень.

Відшкодування
коштів
для
забезпечення
дітей
з
малозабезпечених сімей дитячим
харчуванням
Забезпечення
проведення
інших
заходів у
сфері
охорони
здоров’я
міста

Відшкодування
вартості
препарату «Глюкагон», виробів
медичного призначення та інших
витратних
матеріалів
для
індивідуальних
глюкометрів
дітям
міста
Хмельницького,
хворих на цукровий діабет за
заявами батьків
Відшкодування вартості видатків
на лікування хворих на цукровий
та нецукровий діабет
Відшкодування
вартості
лікування мешканців міста в
закладах не міської комунальної
власності

Управління
охорони
здоров’я ХМР

17 920,7
10 000,0

На лікування мешканців міста за їх
зверненнями, комісією по виділенню коштів на
лікування мешканців міста в закладах неміської
комунальної власності в 2020 р. використано
понад 202,9 тис.гривень.
За заявами батьків 98 дітей забезпечені
розхідними матеріалами до індивідуальних
глюкометрів та інсулінових помп на суму 1 897
тис. грн
Відшкодування вартості видатків на лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет
здійснювалось за рахунок коштів міського
бюджету – 1 209,5 тис. грн та субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам –
12 685,1 тис. гривень

Разом

Начальник управління

304 000,0

190 235,8

Борис ТКАЧ

