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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
№
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Очікуваний результат

І. Первинна медична допомога

1

Забезпечення
надання якісної
первинної
медичної
допомоги
населенню
Хмельницької
міської
територіальної
громади

Безоплатний та пільговий відпуск
лікарських засобів за рецептами лікарів
у разі амбулаторного лікування окремих
груп населення та за певними
категоріями захворювань:
Пільгові рецепти згідно постанови
КМУ від 03.12.2009 року N 1301 «Про
затвердження Порядку забезпечення
осіб з інвалідністю і дітей з
інвалідністю 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)
Забезпечення щорічного проведення
передсезонної імунопрофілактики
грипу в групах ризику та серед
декретованого населення громади

2021- 2023
рр.

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

Кошти
бюджету
громади та інші
джерела не
заборонені
законодавством

15 000,00

4 991,0

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
3 339,5 тис. грн

Забезпечення щорічного проведення
туберкулінодіагностики серед дитячого
населення громади
Забезпечення центрів первинної
медико-санітарної допомоги видатками
на оплату енергоносіїв та комунальних
послуг
Оновлення матеріально-технічної бази:
- придбання дороговартісного
обладнання і предметів
довгострокового користування;
- проведення капітальних ремонтів,
будівництва, реконструкції та
реставрації інших об’єктів
Добровільне страхування медичних
працівників та не медичних
працівників комунальних закладів
охорони здоров’я, які працюють в
умовах підвищеного ризику
інфікування гострою респіраторною
хворобою COVID-19 під час виконання
ними професійних обов’язків

Видатки на енергоносії та інші
комунальні послуги – 1 314,8 тис.
грн

Застраховано 540 працівників, на
загальну суму – 336,7 тис. грн

ІІ. Стаціонарна медична допомога
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Надання якісної
стаціонарної
медичної
допомоги
населенню, в тому
числі
спеціалізованої
стаціонарної
допомоги

Проведення поточних ремонтів.
Матеріально-технічне забезпечення з
урахуванням потреб населення.
Закупівля лікарських засобів та
перев’язувальних матеріалів; виробів
медичного призначення; технічних
засобів; дезінфікуючих засобів, тощо.
Забезпечення проведення харчування на
відповідному рівні в умовах стаціонару.
Придбання продуктів харчування для
спецхарчування осіб, які працюють у
шкідливих умовах
Придбання імунобіологічних препаратів
для проведення щеплень за
епідемічними показаннями на
травматологічних пунктах закладів
охорони здоров’я громади
Забезпечення стаціонарних закладів
видатками на оплату енергоносіїв та
комунальних послуг

2021-2023
рр.

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 лікарських
засобів, перевязувальних матеріалів,
виробів медичного призначення
становила – 200,0 тис. грн

Кошти
бюджету
громади та інші
джерела
не
заборонені
законодавством

Видатки на енергоносії та інші
комунальні послуги – 12 485,4 тис.
гривень.
160 000,0

21 045,4

В першому півріччі 2021 року для
стаціонарних закладів придбано
комплекти постільної білизни,
матраци та інший м’який інвентар
на суму 399,7 тис. грн
Застраховано працівників:
КП «Хмельницька міська лікарня» 120 осіб на суму 100,0 тис.грн;
КП «Хмельницька інфекційна
лікарня» - 254 особи на суму 193,9

Оновлення матеріально-технічної бази:
- придбання дороговартісного
обладнання і предметів
довгострокового користування;
- проведення капітальних ремонтів,
будівництва, реконструкції та
реставрації інших об’єктів

Добровільне страхування медичних
працівників та не медичних
працівників комунальних закладів
охорони здоров’я, які працюють в
умовах підвищеного ризику
інфікування гострою респіраторною
хворобою COVID-19 під час виконання
ними професійних обов’язків
Забезпечення роботи фтізіатричної
служби. Видатки на оплату праці.

тис. грн;
КП «Хмельницький міський
перинатальний центр» -57 осіб на
суму – 31,2 тис. грн
В звітному періоді закладами
охорони здоров’я придбано
наступне діагностичне та лікувальне
обладнання:
Для КП «Хмельницька міська
лікарня» придбано: Апарат штучної
вентиляції легень – 2011,5 тис.грн;
монітор пацієнта (співфінансування
– кошти НСЗУ 760,8 тис. грн) 500,0 тис. грн ( 12 шт.); кисневий
концентратор – 1500,0 тис.грн
Для КП «Хмельницька міська дитяча
лікарня» придбано: Інкубатор та
опромінювач для обігріву
новонароджених -114,6 тис. грн
Для КП «Хмельницька інфекційна
лікарня» придбано: Автоматичний
біохімічний аналізатор – 949,0 тис.
грн; Апарат штучної вентиляції
легень – 659,0 тис. грн; система
моніторингу – 408,0 тис. грн ( 3 шт.)
Для КП «Хмельницький міський
перинатальний центр» придбано:
УЗД апарат – 500,0 тис. грн; монітор
пацієнта – 300,0 тис. грн ( 3 шт.)
У звітному періоді завершено
капітальний ремонт сантехнічних
вузлів першого поверху корпусу №1
комунального підприємства
"Хмельницька міська лікарня"
Хмельницької міської ради, за
адресою: пров. Проскурівський,1 м.
Хмельницький – 267,5 тис.грн;
На завершальному етапі капітальний
приміщення другого поверху та
центрального входу відділення
амбулаторного гемодіалізу корпусу
№4 комунального підприємства

"Хмельницька міська лікарня"
Хмельницької міської ради, за
адресою: пров. Проскурівський,1 м.
Хмельницький – 436,1 тис.грн;
Виконано роботи з капітального
ремонту ( з заміною дверей ) тераси
корпусу№3 комунального
підприємства "Хмельницька
інфекційна лікарня" Хмельницької
міської ради за адресою: м.
Хмельницький, вул. Сковороди,17
( в тому числі виготовлення ПКД) –
297,2 тис.грн
ІІІ. Амбулаторно-поліклінічна допомога
Забезпечення роботи центру психічної
реабілітації.
Видатки на обов’язкові виплати
працівникам центру відповідно до
встановлених чинним законодавством
умов оплати праці, придбання інвентаря
та інше.
Забезпечення проведення періодичних
профілактичних флюорографічних
оглядів населення громади.
Видатки на оплату праці, технічне
обслуговування апаратів, придбання
флюорографічної плівки, реактивів та
інше.
Проведення поточних ремонтів.
Матеріально-технічне забезпечення з
урахуванням потреб населення. Закупівля
лікарських засобів та перев’язувальних
матеріалів; виробів медичного
призначення; технічних засобів;
дезінфікуючих засобів, тощо
Визначення глікованого гемоглобіну
дорослого та дитячого населення громади
хворих на інсулінопотребуючий діабет
Відшкодування вартості лікарських
засобів для амбулаторної хіміотерапії
хворих на гормонозалежний рак.
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

Пацієнти із захворюванням молочної
залози або з гормонзалежним раком
передміхурової залози через лікарівонкологів поліклінік КП «ХМЛДЦ»
забезпечуються препаратами
амбулаторної хіміотерапії
(виписувались безкоштовні рецепти)
на суму 222,8 тис. грн

2021-2023
рр.

КП «Хмельницька
міська
дитяча
лікарня» ХМР (в
частині
роботи
членів
військоволікарської комісії);
КП «Хмельницький
міський лікувальнодіагностичний
центр» ХМР

Кошти
бюджету
громади та інші
джерела не
заборонені
законодавством

50 000,00

4 401,1

Видатки на оплату праці членів
військово-лікарської комісії при
Хмельницькому об’єднаному
міському військовому комісаріаті та
працівників фтізіатричної служби
становили – 1 063,4 тис. грн
В першому півріччі 2021 року для
КП «Хмельницький міський
лікувально-діагностичний центр»
придбано комп’ютерну техніку на
суму 586,1 тис. грн , а саме 30 шт.
комп’ютерів в комплекті та 40 шт.
лазерних принтерів; Веноскоп
( візуалізатор вен ) – 86,1 тис. грн;
Комунікаційна система для пацієнтів
з обмеженими можливостями
( Поліклініка №1 та №4) – 136,2 тис.
грн

Оновлення матеріально-технічної бази: придбання дороговартісного обладнання і
предметів довгострокового користування;
- проведення капітальних ремонтів,
будівництва, реконструкції та реставрації
інших об’єктів.
Добровільне страхування медичних
працівників та не медичних працівників
комунальних закладів охорони здоров’я,
які працюють в умовах підвищеного
ризику інфікування гострою
респіраторною хворобою COVID-19 під
час виконання ними професійних
обов’язків.
Забезпечення роботи фтізіатричної
служби. Видатки на оплату праці.

Проведено: капітальний ремонт
санвузла першого поверху
Поліклініка №1 "КП Хмельницький
міський лікувально-діагностичний
центр" Хмельницької міської ради
по вул. Подільська,54 у м.
Хмельницькому – 52,8 тис. грн;
реконструкцію кабінету №9 під
санвузол для МГН Поліклініка №2
"КП
Хмельницький
міський
лікувально-діагностичний
центр"
Хмельницької міської ради по
проспекту
Миру,61
в
м.
Хмельницькому – 97,4 тис. грн
IV. Стоматологічна допомога населенню
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Забезпечення
надання
стоматологічної
допомоги
дитячому
населенню
Хмельницької
міської
територіальної
громади .
Забезпечення
роботи медичного
стоматологічного
центру
Хмельницької
міської
територіальної
громади.

5
Проведення
зубопротезування
пільгових
категорій
населення
Хмельницької
міської
територіальної

Надання невідкладної
стоматологічної, терапевтичної та
хірургічної стоматологічної допомоги
у повному обсязі дитячому населенню
громади; оплата праці працівників
дитячого стоматологічного відділення
Надання невідкладної стоматологічної
допомоги мешканцям громади,
терапевтичної, хірургічної допомоги та
зубопротезування пільгових категорій
населення, які відповідно до чинного
законодавства мають право на пільги
Забезпечення учасників АТО, учасників
революції гідності, бійців добровольців
пільговим зубопротезуванням та
лікуванням з використанням сучасних
матеріалів ( за винятком протезування
дороговартісних матеріалів)
Медикаментозне та матеріальнотехнічне забезпечення з урахуванням
потреб населення. Закупівля лікарських
засобів та перев’язувальних матеріалів;
виробів медичного призначення;

КП «Хмельницька
міська
дитяча
лікарня» ХМР

Кошти не виділялись

3 500,00

Кошти
бюджету
громади та інші
джерела не
заборонені
законодавством
2021-2023 рр..

КП
«Медичний
стоматологічний
центр» ХМР

9 000,0

3 444,1

Проведено пільгове
зубопротезування для 194
мешканців Хмельницького, в їх
числі учасники бойових дій та
інваліди війни – 41 чол., інваліди
загального захворювання – 64 чол.,
ветерани праці та пенсіонерів за
віком – 89 чол. на суму 565,0 тис.
гривень.
Надано послуги по лікуванню
пільгових категорій населення на
суму 1 767,0 тис. грн ( 6 476 чол. )
Проведено лікування та пільгове
зубопротезування учасникам АТО
( 140 осіб ) - мешканцям
Хмельницького – 643,7 тис. гривень.

громади

технічних засобів; дезінфікуючих
засобів та інше.
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Оновлення матеріально-технічної
бази: - придбання дороговартісного
обладнання і предметів
довгострокового користування;
- проведення капітальних ремонтів,
будівництва, реконструкції та
реставрації інших об’єктів.

Видатки на придбання лікарських
засобів, перевязувальних матеріалів,
виробів медичного призначення
становила – 519,6 тис. гривень.
Видатки на енергоносії та інші
комунальні послуги – 400,5 тис.
гривень.
.
V. Інші заклади у сфері охорони здоров’я
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Забезпечення
проведення
інших заходів у
сфері охорони
здоров’я
Хмельницької
міської
територіальної
громади

Відшкодування вартості обстеження
мешканців Хмельницької міської
територіальної громади методом
магнітно-резонансної томографії
Відшкодування коштів для
забезпечення дітей з
малозабезпечених сімей дитячим
харчуванням
Відшкодування вартості препарату
«Глюкагон», виробів медичного
призначення та інших витратних
матеріалів для індивідуальних
глюкометрів дітям громади, хворих
на цукровий діабет за заявами
батьків.
Відшкодування вартості лікування
мешканців громади в закладах не
міської комунальної власності.
Відшкодування вартості видатків на
лікування хворих на цукровий
діабет, у разі відсутності
фінансування з державного бюджету
Виплата персональних премій
міського голови кращим медичним
працівникам галузі охорони здоров’я
Хмельницької міської територіальої
громади

Разом

Начальник управління охорони здоров’я

Видатки на оплату праці з
нарахуваннями становили – 1 285,0
тис. гривень.

2021-2023 рр.

Управління
охорони здоров’я
ХМР

Кошти
бюджету
громади та інші
джерела не
заборонені
законодавством

8 000,00

3 580,7

245 500,0

37 462,3

Видатки на енергоносії та інші
комунальні послуги – 52,1 тис.
гривень.
В 2020 році методом магнітно резонансної томографії обстежено
507 громадян за направленнями
лікарів поліклінік КП «ХМЛДЦ» на
суму 411,2 тис. гривень.
У звітному періоді 67 дітей з
малозабезпечених сімей були
забезпечені безкоштовно дитячим
харчуванням на суму 77,1 тис.
гривень.
За заявами батьків 38 дітей
забезпечені розхідними матеріалами
до індивідуальних глюкометрів та
інсулінових помп на суму 522,2 тис.
грн
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