
 

Звіт  

про виконану роботу  

по відділу охорони здоров′я виконавчих органів 

       Дрогобицької міської ради  

за  2018 р.  

 

Відділом охорони здоров’я організовано та активно проведено заходи 

соціального та профілактичного значення: 

1. Організовано та проведено масові заходи: 

- «Дні профілактики та раннього виявлення хворих на артеріальну 

гіпертонію»  

- «Дні профілактики туберкульозу та хронічних захворювань легень»  

- «Масова акція з діагностики та профілактики глаукоми» 

- Всеукраїнський «День меланоми». 

- «Європейський тиждень імунізації» 

- «Дні профілактики та раннього виявлення онкозахворювань статевої сфери 

у чоловіків»  

- «Дні профілактики патології шийки матки і грудної залози у жінок»  

- «Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету» 

- Загальнообласна інформаційно-просвітницька профкампанія щодо 

активного виявлення хворих на ВІЛ/СНІД 

2.  Активно працює сайт відділу охорони здоров’я в соціальній мережі 

Facebook та вебсторінка на сайті міської ради. 

3. працює «гаряча телефонна лінія» відділу охорони здоров’я 

-  

4. Забезпечено виконання  програми «Доступні ліки» згідно постанови 

Кабінету міністрів України від 09.11.2016 р №862 «Про державне регулювання цін на 

лікарські засоби», постанови Кабінету міністрів України від 09.11.2016 р №863 «Про 

запровадження відшкодування вартості лікарських засобів», постанови Кабінету 

міністрів України від 17.03.2017 р №152 «Про забезпечення доступності лікарських 

засобів».  На реалізацію  Урядової  програми «Доступні ліки» на 2018 рік на 

мм.Дрогобич і Стебник було заплановано 3117500 грн.  Згідно розпорядження ДОЗ 

ЛОДА  від 19.12.2018 року зроблено перерозподіл субвенції з державного бюджету для 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань і 

додатково виділено 150000 грн. Загальний план  по Урядовій  програмі «Доступні 

ліки» на 2018 рік  - становив 3267500 грн.  Укладено угоди з 32 аптечними 

закладами/пунктами по програмі «Доступні ліки».  За 2018 рік лікарями поліклінічних 

закладів по Урядовій програмі виписано  54040 рецептів, а кількість отоварених 

рецептів аптечними закладами – 50060 шт. Фактичні та касові видатки часткового 

відшкодування вартості лікарських засобів аптечним закладам від початку року   

становлять 3266930,05 грн. Тобто виконання програми на 99,98%.  

5. Впроваджено в дію програму «Реімбурсації препаратів інсуліну» згідно 

постанови КМУ №239 від 23.03.2016 «Деякі питання відшкодування вартості 

препаратів інсуліну», постанови КМУ № 73 від 05.03.2014 р. «Питання реалізації 

пілотного проекту щодо державного регулювання цін на препарати інсуліну», 

розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 13.07.2017 № 623/0/5-17 . 

Відділом охорони здоров’я задіяно в програмі по угодах 3 аптечних заклади, отримано 

державної субвенції 2024,0 тис.грн., кошти міського бюджету – 235,0 тис.грн, 

отоварено рецептів на препарати інсуліну на суму 2258,22 тис.грн., що становить 100% 

від затвердженого кошторису. 

 



 

6. Розроблено та затверджено «Програму фінансової підтримки закладів 

охорони здоров`я мм. Дрогобича та Стебника на 2018 рік, завдяки якій дофінансовано 

галузь з міського бюджету (див. підрозділ фінансова діяльність) . 

7. Розроблено та затверджено «Програму забезпечення зубного протезування 

пільгової категорії населення мм. Дрогобича і Стебника на 2018 рік» з бюджетом 200,0 

тис.грн. 

8. Розроблено та затверджено «Програму  забезпечення зубного 

протезування учасників  АТО» з бюджетом 500,0 тис.грн. 

9. Активно працює система електронного здоров’я. На сьогоднішній день 

КНП «Дрогобицька міська поліклініка» та поліклінічне відділення КНП «Стебницька 

міська лікарня» через систему «Аскеп.нет», офіційно зареєстрована в системі E-health 

та Національній службі здоров’я України та провадять діяльність з електронним 

записом/чергою на прийом до спеціалістів, ведеться декларування лікарями первинної 

медичної ланки населення. Так станом на  14.01.2018 всього укладено  69846 

декларацій, з них по КНП Стебницька міська лікарня -  14252 декларацій, по КНП 

Дрогобицька міська поліклініка – 55594 декларацій. 

10. Також завдяки програмі Світового банку «Онкопревенція» у КНП 

«Дрогобицька міська лікарня №3, жіночій консультації КНП «Дрогобицький міський 

пологовий будинок» та жіночій консультації КНП «Стебницька міська лікарня» 

ведеться активна робота з веденням електронної медичної документації в системі 

«Доктор Елекс». 

11. У КНП «Дрогобицький міський пологовий будинок» впроваджено в дію 

соціальний проект «Вікно життя». 

12.  Проведено благочинні заходи, а саме благочинний бал «Щастя усім-дай 

Бог» - завдяки якому було зібрано кошти та закуплено апарат ШВЛ для КНП 

«Дрогобицька міська лікарня №1», «Фестиваль квітів» -  завдяки якому зібрано кошти 

на дихальну апаратуру у відділення дитячої реанімації КНП «Дрогобицька міська 

дитяча лікарня». 

 

 

Проведені заходи з реорганізації мережі  за  2018 рік: 

1. Згідно «Дорожньої карти» проведено оптимізацію мережі з вивільненням 

90 ліжок і  доведенням її до 690 ліжок, також проведено оптимізацію кадрового 

складу  в закладах а саме : 

2.  

Назва підрозділу 
К-сть скорочених 

ліжок 

скорочено 

медперсоналу 

 

Економічний 

ефект за рік 

КНП «ДМЛ №1» 17 ліжок -15,25 708,6 тис.грн 

КНП «СМЛ» 40 ліжок -34,75 1161,8 тис.грн 

КНП «ДМЛ №3» 5 ліжок -1,0 44,4 тис.грн 

КНП «ДМЛ №5»  -7,75 140,0 тис.грн 

КНП «ДМДЛ» 13 ліжок -16,5 778,73 тис.грн 

КНП «ДМПБ» 15 ліжок -16,25 580,0 тис.грн. 

КНП «ДМП» - -20,0 943,2 тис.грн 

КНП «ДМСП» - -9,0 229,2 тис.грн. 

ВСЬОГО 90 ліжок 120,5 
4585,93 

тис.грн 

 

 

 



 

 

Розроблені заходи по економії видатків на 2018 рік на суму 8451,0 тис. грн., з 

них станом на 31.12.2018р. виконано на суму 7459,2 тис. грн., або 88,3% виконання.    

  

Заходи по економії 

План по 

економії 

Додатковий 

план 

Фактична 

економія 

  

 на 

01.01.2018 

рік тис.грн. 

на 

01.08.2018р. 

тис.грн. 

на 31.12.2018р 

тис.грн 

Надання відпусток без 

збереження заробітної плати 700,0 1184,9 1181,9 

Обмеження надання 

сумісництва, суміщення, доплат 

та замін 500,0 106,6 1255,7 

Зменшення хірургічної 

активності 150,0 8,4 233,2 

Переведення пенсіонерів і 

працівників на неповне 

навантаження роботи 96,9 18,3 66,9 

Зменшення споживання 

енергоносіїв 100,0 32,0  

Погашення видатків загального 

фонду коштами спеціального 

фонду 100 61,2 64,9 

Зменшення фонду заробітної 

плати у зв`язку з скороченням 

чисельності працівників 4600,0  4650,4 

Зменшити кількість працівників, 

що працюють на неповну ставку 

та дохід яких не перевищує 

розміру мінімальної заробітної 

плати    6,2 

Збільшення доходів від надання 

медичних платних послуг  688,5  

Збільшення доходів від 

отримання благодійних внесків  81,0  

Переведення 2 посад 

стоматологів терапевтів на 

самофінансування  23,2  

ВСЬОГО 6246,90 2204,1 7459,2 

 8451,0  

  

  

 

  

 

 



 Проведені заходи щодо покращення матеріально-технічної бази КНП 

охорони здоров’я , в т.ч. закупівля медичної діагностичної апаратури: 
1.підпорядковані КНП охорони здоров’я виграли конкурси по 8 мікропроектах (як 

по облаштуванню,  так і по закупівлі медобладанання), які практично завершені. 

№ 

п/

п 

Назва робіт 
Вартість 

грн 

джерело фінансування 

тис.грн. 

обл місто інші 

1 

Ремонт приміщень комунального 

некомерційного підприємства 

Дрогобицька міська стоматологічна 

поліклініка Дрогобицької міської 

ради 

299,987 148,0 106,66 45,330 

2 

Придбання медичного обладнання 

для кабінету хірургічної стоматології 

комунального некомерційного 

підприємства Дрогобицька міська 

стоматологічна поліклініка 

Дрогобицької міської ради 

113,688 56,0 30,000 27,688 

3 

Придбання апарату штучної 

вентиляції легень для комунального 

некомерційного підприємства 

"Дрогобицька міська лікарня №3" 

Дрогобицької міської ради 

270,000 135,0 94,000 41,000 

4 

Капітальний ремонт (заміна вікон і 

дверей) в комунальному 

некомерційному підприємстві 

"Дрогобицька міська лікарня №3" 

Дрогобицької міської ради 

299,958 148,0 106,21 45,752 

5 

Капітальний ремонт (заміна 

віконних та балконних блоків) у 

комунальному некомерційному 

підприємстві "Стебницька міська 

лікарня" Дрогобицької міської ради 

Львівської області 

298,268 149,13 59,057 90,077 

6 

Капітальний ремонт приміщень 

операційного блоку комунального 

некомерційного підприємства 

Дрогобицький міський пологовий 

будинок  Дрогобицької міської ради 

399,872 199,00 138,87 62,000 

7 

Придбання медичного обладнання 

(апарату ультразвукової 

діагностики)  для комунального 

некомерційного підприємства 

"Дрогобицький міський пологовий 

будинок" Дрогобицької міської ради 

399,900 199,00 160,00 40,900 

8 

Реконструкція системи опалення 

(нижче відм.+ 0,200) будівлі 

комунального некомерційного 

підприємства "Дрогобицька міська 

дитяча лікарня"  Дрогобицької 

міської ради  

398,018 199,00 158,60 40,418 



 

 Проведені роботи  покращення матеріально-технічної стану 

підпорядкованих КНП охорони здоров’я: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбано впродовж 2018 найбільш дороговартісного медобладнання, 

оргтехніки та іншої техніки: 

 

№ 

п/п 
Назва обладнання 

Вартість, 

грн 

Джерело 

фінансування 

  

3 Апарат ШВЛ для КНП «ДМЛ№1» 160000,0 
Позабюджетні  та 

міський бюджет 

 
Придбання медобладанн КНП «ДМЛ№1» 

(Монітори вітальних  функцій) 
140000,0 

Позабюджетні та 

міський бюджет 

 
Придбання комп’ютерного обладнання 

КНП СМЛ  
194998,0 Міський бюджет 

 
Придбання компютерного обладнання 

КНП ДМП 
194998,0 Міський бюджет 

 
Придбання лабораторного обладнання 

ДМЛ№1 
129780,0 

Державний  

бюджет 

 
Придбання медобладнання ДМПБ 

(частина до УЗД) 
67265 Міський бюджет 

 
Придбання комп’ютерного обладнання 

ДМДЛ 
192700 

Державний  

бюджет 

Назва робіт 
Вартість, 

грн. 

джерело 

фінансування 

Ремонти по КНП ДМЛ№5  

(виготовлення ПКД) 

70000 
Міський бюджет 

Капітальний ремонт протипожежної 

системи КНП  ДМЛ№1 

382117 Міський бюджет 

Реконструкція ДМДЛ під дитячу 

інфекцію та ліве крило ДМДЛ 

853827 Міський бюджет 

Капітальний ремонт приміщення 

терапевтичного корпусу КНП 

ДМЛ№1 (ангіограф) 

299000  

Міський бюджет 

Капітальний ремонт інфекційного 

ДМДЛ 

2964463 Міський бюджет 

Капремонт лівого крила КНП ДМДЛ 60000 Міський бюджет 

Капітальний ремонт рентген трубки 

дмп 

90000 Міський бюджет 

Капремонт приміщення КНП СМЛ 

(заміна вікон) 

200000 Обл.бюджет 

Реконструкція одноповерхової 

частини терапевтичного корпусу 

ДМЛ№1 

1199610 Міський бюджет 

Реконструкція зовнішніх 

електромереж ДМЛ№1 

299000 Міський бюджет 

Реконструкція даху будівлі 

зуботехнічної лабораторії КНП 

ДМСП 

11000 Міський бюджет 



 

Інші проведені заходи : 

1. Проведені роботи по асфальтуванню доріг лікарняного містечка з створенням 

паркувальної площадки для транспорту, який в’їжджає на територію лікувального 

містечка та поновленням пішохідних доріжок перед хірургічним корпусом КНП 

«Дрогобицька міська лікарня №1» 

2. Впроваджено систему енергоаудиту з аналізом та оптимізацією витрат на базі 

онлайн платформи Umuni. 

3. Запроваджено вільні WiFi-зони у лікувальних закладах. 

4. Впроваджується по КНП охорони здоровя ЕСКО-механізм — новий інструмент 

для фінансування проектів з термомодернізації, коли інвестор реалізує заходи з 

енергозбереження за власні кошти, які повертає з отриманої економії витрат на оплату 

спожитих ресурсів. 

5. подано зверненння до в.о. міністра охорони здоров’я України У.Супрун (від 

20.07.2018 № 3-30/5961) з конкретними пропозиціями щодо дій Міністерства охорони 

здоров’я України стосовно вирішення проблеми трансфертів (відшкодування коштів за 

пролікованих іногородніх хворих у закладах охорони здоров’я мм.Дрогобича і 

Стебника), а саме: 

звернення до Міністерства фінансів України із проханням та ініціативою  

внесення змін у Бюджетний кодекс України, а саме, доповнити статтю 93 пунктом 2 та 

викласти у наступній редакції: 

«Місцева рада зобов’язана передати кошти на здійснення медичних 

послуг іншій місцевій раді у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного 

місцевого бюджету, установи якої надали цю послугу». 

- спонукати прилеглі адміністравно – територіальні одиниці виконувати 

зобов’язання в частині вимог чинного законодавства щодо гарантій у наданні 

медичних послуг; 

- дофінансувати з Державного бюджету бюджет м.Дрогобич, шляхом 

надання адресної медичної субвенції для закладів охорони здоров’я – 

комунальних некомерційних підприємств мм. Дрогобича та Стебника 

6. організовано зустрічі медичної громадськості з головою ЛОДА І.Сенюткою. 

7. ведеться юридичний супровід КНП охорони здоров’я мм.Дрогобича і Стебника, 

в т.ч. щодо компенсації витрат за лікування потерпілих внаслідок кримінальних травм 

(подано судових позовів на відшкодування 42831,0 грн.  ) 

8. Прийнято рішення та проводяться заходи  щодо зміни організації роботи КНП 

«Дрогобицька міська стоматологічна поліклініка», а саме: 

- надання стоматологічної педіатричної допомоги та ургентної 

стоматологічної допомоги дітям та дорослим безкоштовно для пацієнта (кошторис 

передбачається державною субвенцією та спів фінансування міським бюджетом) 

- надання стоматологічної допомоги соціальним категоріям населення, в 

т.ч. учасникам АТО  безкоштовно для пацієнта (кошторис передбачається міським 

бюджетом) 

- надання стоматологічної допомоги дорослому населенню платно, згідно 

затверджених розцінок (кошторис утримання установи згідно госпрозрахункового 

методу). 

9. впроваджується в дію проект по створенню на базі кардіологічного відділення 

КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» відділення інвазивних методів  

діагностики і лікування та реперфузійної терапії. З цією метою проводиться 

реконструкція та ремонт бокових приміщень 1го поверху терапевтичного 

корпусу КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» для облаштування 

ангіографічної операційної та відповідних обслуговуючих приміщень.  

 



 

 

10.  відділом охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради 

спільно з Дрогобицькою районною державною адміністрацією розроблена «Дорожня 

карта з оптимізації мережі КНП охорони здоров’я мм. Дрогобича і Стебника та 

Дрогобицького району на 2019 рік». 

11. завершується капітальний ремонт приміщень КНП Дрогобицька міська дитяча 

лікарня під дитяче інфекційне відділення  

12. з Дрогобицькою районною радою укладено угоди на відшкодування коштів за 

пролікованих мешканців району у КНП охорони здоров’я мм.Дрогобича і Стебника у 

2018 році на 4 млн.грн та додаткову угоду на 1 млн.грн., аналогічна угода укладена на 

2019 рік  на суму 5 млн.грн. 

 

Основні інтегральні показники стану здоров’я населення по мм. Дрогобич і 

Стебник за 2018 рік 

- народжуваність – 642 дітей 

- смертність – 980 осіб, з них працездатного віку – 199 осіб 

- материнська смертність – 0 

- рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку – 518 осіб (показник 

54,5 на 10 тис.нас). 

- рівень первинної інвалідності дитячого населення – 42 дітей (показник 

26,05 на 10.тис.) 

- післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології – 0,9% 

- питома вага злоякісних утворень виявлених у 4 ст – 19,23% 

- забезпеченість населення стаціонарними ліжками – 72,6 на 10 тис.нас 

- проліковано хворих у стаціонарах міста – 23231 осіб 

- забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах поліклінік – 7,9 на 

10 тис. нас. 

- проліковано хворих в денних стаціонарах поліклінік – 2086 осіб 

 

Фінансова діяльність за 2018 рік: 

 

Дофінансовано з міського бюджету за 2018 – 21млн. 571,1 тис.грн. 

З коштів міського бюджету направлено на: 

- оплату праці – 16 млн. 283,0 тис.грн. 

- придбання медикаментів та медтоварів  – 170,3 тис.грн. 

- оплату енергоносіїв – 4394,9 тис.грн. 

- оплату поточних ремонтів – 417,9 тис.грн. 

- відшкодування інсулінів – 235,0 тис.грн. 

- зубопротезування учасників АТО – 70,0 тис.грн. 

  

 Дрогобицький район відшкодував кошти за пролікованих хворих у сумі 5000,0 

тис.грн. 

 

Отримано додаткову медичну субвенцію  - 18 млн.700,0 тис.грн. з обласного бюджету

  

Заробітня плата виплачена медпрацівникам за 2018 рік у повному розмірі. 

 

 

Начальник відділу  

охорони здоров’я          В.Чуба 


