
ДОВIДКА 

про роботу закладів охорони здоров’я – юридичних осіб 
________КНП ДМП ДМР___________ об’єднаної територіальної громади (ОТГ) 

за 2021 рік 

Довідка про роботу закладів охорони здоров’я ОТГ – аналітично-статистична інформація, в якій 
відображаються результати діяльності усіх медичних закладів ОТГ за звітний період з аналізом 
стану справ, вказуються причини і наслідки виникнення недоліків, висвітлюються основні 

проблемні питання і можливі шляхи їх вирішення. 

1. Кількість закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) юридичних осіб, всього _______1_____ 

1. Кількість структурних підрозділів (філій) закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) 

2. Акредитаційна категорія ЗОЗ - юридичних осіб 

№ 
з/п

Повна назва ЗОЗ 
(юридичної особи) Юридична адреса ПІБ керівника

Контактний 
номер, 
e-mail

Комунальне 
неприбуткове 
підприємство 

«Дрогобицька міська 
поліклініка» 

Дрогобицької міської 
ради

м. Дрогобич, 
вул. Січових 
Стрільців,22

Гончаренко 
Юлія  

Василівна

dromipol@ukr.net

№ 
з/п Тип закладу Кількість підрозділів

РЛ

МЛ

ДЛ

Поліклініки 1

ЛА ЗПСМ

ФАПи

Інші структурні підрозділи
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№ 
з/п

Повна назва ЗОЗ - юридичної особи Дата акредитації Акредитаційна 
категорія

КНП ДМП ДМР 26.06.2019 р. вища
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3. Кількість укладених угод з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на медичне 
обслуговування населення    11 

4. Кількість укладених декларацій з лікарями ПМСД   69963 

5. Демографічні показники об’єднаної територіальної громади: 

6. Матеріально-технічна база: 
6.1. Стан будівель: 

6.2. Коротка характеристика та вартісна оцінка основних робіт, проведених впродовж звітного 
періоду для покращання стану будівель (опалення, водопостачання тощо): 

Абс. число Показник, ‰

Народжуваність 370 4,96

Смертність 888 11,90

Природний приріст -518 -6,94

Тип закладу 
(юридичні особи та 

структурні 
підрозділи)

К-ть будівель

З них:
Буду- 
ються

У ____ році

в аварійному 
стані

потребують 
капітального 
ремонту

побудо- 
вано

рекон- 
струйо- 
вано

ЦРЛ

ЦМЛ

ЦЛ

Лікарні

РЛ

МЛ

ДЛ

Центри ПМСД

ЛА ЗПСМ

Поліклініки 5

ФАПи

Інші ЗОЗ

Всього
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6.3. Санітарний транспорт: 

№ 
п/п Назва робіт

к-сть 
(м, кв. 
м, шт.)

Вартість 
грн

джерело 
фінансування

1
Поточний ремонт приміщень (жіноча консультація, 
кабінети №3, 4, 7, 8 та коридору» КНП «ДМП» ДМР на 

вул. Січових Стрільців, 22
200 кв.м 49996,00 Кошти НСЗУ

2
Капітальний ремонт приміщень (каб. 105, 203, 209, 40, 
403, 404, 405, 413, коридор четвертого поверху) КНП 

«ДМП» ДМР на вул. Січових Стрільців, 22
720кв. м 749200,00 Кошти НСЗУ

3
Проведення інтернет мережі в приміщенні 

психоневрологічного відділення КНП «ДМП» ДМР по 
вул. Січових Стрільців, 20

165,6кв.м 48321,00 Власні 
надходження

4

Проектно-кошторисна документація за об'єктом 
«Реставрація дахів і фасадів з переплануванням 

мансардних приміщень пам'ятки архітектури місцевого 
значення старого корпусу КНП «ДМП» ДМР по вул. 

Січових Стрільців, 22

1222,4кв.м 258567,00 Кошти НСЗУ

5
Реконструкція ліній подачі тепла і тепломережі в 

підвальному приміщенні нового корпусу КНП «ДМП» 
ДМР по вул. Січових Стрільців, 22

204м 216462,00 Кошти НСЗУ

6
Реконструкція даху (встановлення шатрового) над 

переходом між старим і новим корпусами КНП «ДМП» 
ДМР по вул. Січових Стрільців, 22

100кв. м 278219,00 Кошти НСЗУ

7 Благоустрій території КНП «ДМП» ДМР на вул. Січових 
Стрільців, 22 185кв. м 49996,00 Кошти НСЗУ

8

Реконструкція (технічне переоснащення) автоматичної 
системи пожежної сигналізації та оповіщення 

чотирьохповерхового корпусу приміщень КНП «ДМП» 
ДМРна вул. Січових Стрільців, 22

1шт. 625870,00 Кошти НСЗУ

9
Капітальний ремонт приміщення рентгенкабінетів 

№225, 226, 227 старого корпусу КНП ДМП» ДМРпо вул. 
Січових стрільців, 22

100кв. м 564736,00 Кошти НСЗУ

10
Реконструкція сходових маршів із влаштуванням трьох 
похилих прямих сходових платформ в КНП «ДМП» ДМР 

на вул. Січових Стрільців, 22
3шт. 870000,00 Кошти НСЗУ

11
Реконструкція переходу між корпусами із влаштуванням 
пасажирської платформи в КНП «ДМП» ДМР на вул. 

Січових Стрільців, 22
1шт. 2034967,70 Кошти НСЗУ

12 Поточний ремонт внутрішніх приміщень (склад) КНП 
«ДМП» ДМР 47,3кв.м 49978,00 Кошти НСЗУ

Тип закладу 
(юридичні 
особи та 
структурні 
підрозділи)

Всього в 
наявності на 

31.12.______ р.

у тому числі:
Потреба

експлуатується підлягає 
ремонту

підлягає 
списанню
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6.4 

7. Стан фінансування у звітному році: 
− заборгованiсть із заробiтної плати ____-______ тис.грн.(станом на 31 грудня звітного року); 
− отримано позабюджетних коштів   4479,3   тис.грн.,  64  грн. на 1 мешканця; 
− отримано коштів з НСЗУ                68639,9   тис.грн.  981 грн. на 1 мешканця; 

ЦРЛ

ЦМЛ

ЦЛ

Лікарні

РЛ

МЛ

ДЛ

Центри ПМСД

ЛА ЗПСМ

Поліклініки 3 2 1 4

ФАПи

Інші ЗОЗ

Всього

№ 
п/п Назва обладання к-сть, 

шт.
Вартість, 
грн. джерело фінансування

1 Безконтактний тонометр 1 258150,00 Кошти НСЗУ

2 Датчик мікроконвекторний до УЗД апарату 1 199000,00 Кошти НСЗУ

3 Дефібрилятор 1 120200,00 Кошти НСЗУ

4 Кисневий концентратор 2 136000,00 Кошти НСЗУ

5 Фетальний монітор 1 40034,00 Власні надходження

6 Система рентгенівська діагностична 1 3200000,00 Місцевий бюджет

7 Нормалізатор напруги трифазний 1 187670,00 Кошти НСЗУ

8 Автоматичний гематологічний аналізатор 1 255000,00 Місцевий  – 72991,00 
Обласний – 144009,00 
НСЗУ – 73000,009 Аналізатор сечі 1 35000,00

10 Відеоцистоскоп 1 494000,00 Обласний – 296040,00 
НСЗУ – 197960,00
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на якi видатки використано кошти, отримані з НСЗУ (розписати): 
  

2111 Оплата праці працівників бюджетних установ 46188021,73
2120 Нарахування на заробітну плату 9762179,38
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1031009,83
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1918566,54
2240 Оплата послуг 1697624,76
2250 Видатки на відрядження59245,10
2280 Видатки на навчання, курси 23368,18
2710 Виплата пенсій і допомоги 90962,11
2730 Інші поточні трансферти населенню (пільгове забезпечення  наркотичними засобами)
165877,74
3110 Придб. обладн. і предм. довгостр. користування 1220980,00
3132 Капітальний ремонт 1397055,00
3142 Реконструкція 4236260,29
ВСЬОГО   69740980,32



 7

8. Стан мережі закладів загальної практики – сімейної медицини (ЗПСМ): 
Кількість закладів сімейної медицини (станом на 31.12.2021 року) _______1_________ 

з них відкрито впродовж 20 __ року _______________________________________________, 
у т.ч.: у новозбудованих приміщеннях _____________________________________________, 

перепрофільовано ФАПів у СЛА ЗПСМ (які саме): 
____________________________________________ 

9.Кадри: 

9.1. Забезпеченість населення медичними кадрами 

9.2. Лікарі (ЗОЗ – юридичні особи) 

9.3. Скорочено штатних посад за звітний період: 

Абс. число
Показник 10 тис. 
населення

Лікарями (фізичних осіб) 111 14,88

Лікарями (штатних посад) 125,25 16,79

Середній медичний персонал (фізичних осіб) 173 23,19

Середній медичний персонал (штатних посад) 170,75 22,89

Тип ЗОЗ 
(юридичних 

осіб)

Всього 
посад

Кількість 
вакантних 
посад

Кількість 
посад, 
зайнятих 
зовнішніми 
сумісниками

Кількість 
фізичних 
осіб, всього

з них: 
пенсійного 
віку

Укомпле
ктованіс
ть,  %

ЦРЛ

ЦМЛ

ЦЛ

Лікарня

РЛ

МЛ

ДЛ

Центри ПМСД

ЛА ЗПСМ

 поліклініка 125,25 13,25 4,75 111 29 88,6

Всього
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Лiкарiв -

Середній медперсонал -

Молодший медперсонал -

Інший персонал -

Всього -
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10. Амбулаторно-полiклiнiчна допомога (ЗОЗ - юридичні особи) 

10.1 Кількість відвідувань до середнього медичного персоналу (тис.) на ФАПах __________ 

11. Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) 

1) Кількість ЦПМСД ____________ 
2) Кількість ЦПМСД, які заплановано створити у 2022 році _________ 

3) Повна назва ЦПМСД, які заплановано створити у 2022 році 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

11.1 Структурні підрозділи ЦПМСД 

Тип ЗОЗ 
(юридичних 

осіб)

Кількість відвідувань у 
поліклініці

Кількість 
відвідувань вдома 

(тис.)

Кількість відвідувань до 
середнього медичного 

персоналу 
(тис.)

ЦРЛ

ЦМЛ

ЦЛ

Лікарня

РЛ

МЛ

ДЛ

Центри ПМСД

ЛА ЗПСМ

 поліклініка 352223 1643 2864

№з/п Назва ЦПМСД

Кількість 
прикріплених 
населених 
пунктів

Структурні підрозділи, які входять до складу 
ЦПМСД

Всього
у тому числі

МЛА 
ЗПСМ

СЛА 
ЗПСМ

ФАП ПЗ
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1

2
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Кадрове забезпечення ЦПМСД 
11.2 Увесь персонал 

11.3 Лікарі 

11.4 Середній медичний персонал (СМП) 

12. Поширеність і захворюваність населення: 
12.1. Поширенiсть захворювань 

12.2. Захворюванiсть населення 

№ 
з/п Назва ЦПМСД

Всього 
штатних 
посад

з них: 
зайнятих 
посад

Всього 
працівників, 
фізичних осіб

1

2

№ 
з/п

Назва ЦПМСД

Штатних 
посад 
лікарів, 
всього

з них: 
зайнятих 
посад

Фізичних 
осіб лікарів

1

2

№ 
з/п

Назва ЦПМСД

Штатних 
посад 
СМП, 
всього

з них: 
зайнятих 
посад

Фізичних 
осіб СМП

1

2

Абс. число Показник на 1000 населення

Всього 
з них: 74431

• дiти до 14 р. вкл. 8868 X

• діти-пiдлiтки 2101 X

• дорослi 63462 X

Абс. число Показник на 1000 населення

Всього 
з них: 29107
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• дiти до 14 р. вкл. 4896 X

• діти-пiдлiтки 746 X

• дорослi 23465 X
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13. Флюорографiчні  обстеження: 

14. Цитологiчні обстеження: 
Охоплено жiнок ___7477 __(абс.число); _61.7 % від плану; пит. вага серед жiн. насел.(старших 18 

років) 31.7%;      Неінформативність мазків __1.1 % 

15. Охорона материнства і дитинства: 

15.1 Померло дітей 1-го року життя (абс. число):   3 

15.2 Померло поза стаціонаром (абс.число/% до всіх померлих цієї вікової групи): 

абсолютні дані виконано 
від 

плану (%)фактично 
проведено 
обстежень

план на 2021_ рік

Всього 12512 24441 51.19

Абс. дані % від кількості обстежених

Виявлено хворих осiб:  всього 1267 10,13

в т.ч. tbc 8 0,06

онко 1 0,008

інші (вказати): 
пневмонія 
плеврит 
плеврофіброз

1258 10,05

Виявлено __65____хворих,  __0.87__% до обстежених, у т.ч. (за нозологіями) Рак тіла 
матки – 
11, 

Рак шийки матки – 11, рак ячників – 5, рак молочної залози - 38

Вікова категорія Померло вдома (2021) Померло в інших місцях 
(2021)

Діти до 1 року

Діти 1-2 роки

Діти 0-14 років

Діти 15-17 років 1
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15.3. Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1-го року 
(%)___________65,27______________ 

15.4. Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1000 дітей, що підлягали) 
       13,74             

16. Медико-соціальна допомога на території обслуговування: 

16.1. Багатодiтнi сiм'ї: __473__ абс.ч., у них дітей _1356_абс.ч.; із цих сімей у селі _______; 
16.2. Неповні сім’ї: _107__ абс.ч., у них дітей _160_абс.ч.; із цих сімей у селі _______; 

16.3. Дiти-сироти:  66   абс.ч.;  з них у селі ________ абс.ч; 
16.4. Дiти-iнвалiди: 300  абс. ч.; з них у селі _________ абс.ч 
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17. Стаціонарна допомога: 

17.1. Лiжкова мережа територiї та її основнi характеристики 

18. Інформація про проведену  організаційно-методичну роботу 
18.1 Перелік найважливіших заходів, що відбулися у звітному році у сфері охорони здоров’я ОТГ: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

18.2 Інформація про територіальні  програми у сфері охорони здоров’я: 

18.2 

№№ 
з/п Назва ЗОЗ Кількість ліжок, 

всього

Профіль 
ліжок

Сер. 
кількість 
ліжок

Робота 
ліжка Обіг ліжка Сер. термін 

лікування Летальність % вико-
нання л/днів

№ Назва програми Основні заходи Обсяг фінансування
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1 Програма відшкодування вартості  препаратів 
інсуліну – згідно постанови  
КМУ №239 від 23.03.2016 

Програма забезпечення хворих на цукровий 
діабет мешканців Дрогобицької міської 
територіальної громади препаратами інсуліну 
на 2021 рік 

-забезпечення хворих 
препаратами інсуліну 

        -   тис. грн.- 
державна субвенція   

         -   тис. грн.-  
кошти міського бюджету 
 

2 Програма боротьби з онкологічними 
захворюваннями у Львівській області  

-забезпечено онкохворих 
хіміопрепаратами 

-наркотики 

     -       тис. грн.- 
 держ. бюджет 

  244,31 тис.грн. - 
кошти НСЗУ

3 Комплексна програма надання меддопомоги 
мешканцям Львівської області 

-діагностика  та лікування 
хворих вірусними 
гепатитами 

-фактор згортання крові 

-імуносупресори 

-гормони росту

74,53 тис. грн.- 
держ. бюджет 
 94,16 тис. грн.-  
кошти НСЗУ 
1664,88  тис. грн.- 
держ. бюджет 
459,87 тис. грн.- 
держ. бюджет 
 4,08 тис. грн.- 
обласний бюджет 
   -      тис. грн.- 
держ. бюджет 

4 Загальнодержавна цільова соціальна програма 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

-консультація і 
обстеження 
медико-соціальний 
супровід 
АРВ-терапія

208,85 тис. грн –  
гуман. допомога 
451,37 тис. грн. - 
держ. бюджет 
19,18 тис. грн.- 
кошти НСЗУ 
1,19 тис. грн.- 
спецкошти

5 Стратегія розвитку імунопрофілактики та 
захисту населення від інфекційних хворіб, 
яким можна запобігти шляхом проведення 
імунопрофілактики на період  до 2022 року 
(РКМУ 27.11.2019 № 1402-р)

-вакцина 

в т.ч. КОВІД-19

 2385,25 тис. грн.-  
держ. бюджет 
1593,04 тис. грн.- 
гуман. допомога 
 1390,76 тис. грн.-  
держ. бюджет 
1590,75 тис. грн.- 
гуман. допомога

6 Програма  забезпечення зубного протезування  
пільгової категорії  населення

-зубопротезування  -   тис. грн. –  
кошти міського бюджету 

7 Цільова програма профілактики та лікування 
стоматологічних захворювань у дітей та 
окремих категорій дорослого населення

-надання  стоматологічної 
допомоги дітям

   -  тис. грн.-  
кошти міського бюджету 

8 Програма  супроводу надання спеціалізованої  
стоматологічної допомоги учасникам  
антитерористичної операції  та операцій 
об’єданих сил

-учасники АТО     -       тис. грн. –  
кошти міського бюджету 
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18.3 Інформація про залучення інвестицій, участь у міжнародних проектах і програмах: 

18.4  Впровадження в практику новітніх інноваційних технологій  і методів  лікування у 
звітному році: 

1. Придбано новий цифровий рентгенапарат  KAIGEN-R 65-R, для проведення високоточних 
рентгенологічних досліджень дорослих та дітей. 
2. Придбано автоматичний гематологічний аналізатор ВС-20s та аналізатор сечі UA-66 для роботи 
лабораторного відділення. 
3. Введено в експлуатацію підйомну платформу для пацієнтів між старим і новим корпусами 
поліклініки на вул..Січових Стрільців 22 
4. Налагоджено роботу бригад з вакцинації та відкрито 2 центри масової вакцинації населення: у 
народному домі «Каменяр» та ТЦ «Епіцентр». 
5.Створено відділ сервісу та комунікації. З червня 2021 року у КНП ДМП ДМР запрацював  
КОЛ-центр 
6. Покращено матеріально-технічну базу по пакетах мобільної паліативної допомоги(придбано 2 
кисневих концентратори). Також придбано дифібрилятолр з функцією синхронізації. Що є вимогою 
більшості пакетів ПМГ НЗСУ. 

18.5. П’ять основних організаційних заходів (проектів), запланованих на наступний рік: 
1. Проведення  реорганізації шляхом приєднання КНП «ДМСП»  та  ДМЛ№5 до складу КНП 
«ДМП» ДМР. 
2. Проведення акредитації закладу у 2-му півріччі 2022 року. 

9 Програма фінансування військово-лікарської 
комісії

-фінансування  роботи 
ВЛК

 240,00 тис. грн. –  
кошти міського бюджету 

10 Програма забезпечення медикаментами по 
пільгових рецептах ветеранів війни та 
пільгової категорії населення

-пільгові категорії  1100,00 тис. грн. –  
кошти міського бюджету 

11 Програма  покриття  вартості  комунальних 
послуг та енергоносіїв  комунальних закладів 
охорони здоров’я на 2021 рік 

1483,10 тис. грн. –  
кошти міського бюджету 
388,39 тис. грн.-  
дотація 
124,31 тис. грн. –  
спецкошти

12 Програма розвитку та підтримки 
комунальних некомерційних підприємств 
охорони здоров’я Дрогобицької міської 
територальної  громади  на 2021 рік

мікропроект 

60х40 

рентгенапарат

 217,00 тис. грн. –  
кошти міського бюджету 
296,04 тис. грн. –  
кошти міського бюджету 
3200,00 тис. грн. –  
кошти міського бюджету

№ Назва проекту/програми Партнер Основні заходи Залучено коштів
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3. Участь у програмах регіонального розвитку: «Ремонт стерилізаційного кабінету», «Придбання 
хірургічного інструментарію для відділення  амбулаторної вторинної(спеціалізованої)медичної 
допомоги дорослим і дітям хірургічного профілю», «Придбання  обладнання для кабінету дитячого 
офтальмолога». 
4. Комунікація з органами місцевого самоврядування щодо реконструкції старого корпусу 
поліклініки на вул..Січових Стрільців 22. 
5. Розширення спектру надання платних медичних послуг. Перегляд та впровадження нових послуг 
із затвердженням виконавчим комітетом ДМР. 

18.6 Плани із впровадження заходів на наступний рік: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

19. Оцінка роботи закладів охорони здоров’я ОТГ: 
19.1 Основні недоліки та проблеми у діяльності ЗОЗ ОТГ у звітному році:  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

19.2 Заходи щодо покращання стану охорони здоров’я у наступному році: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Керівник    ........................................        (.....Гончаренко Ю.В..) 

(м.п.) 
« 19» січня 2022 р.
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