
 

Проект рішення 

 

від  «10 »травня 2022 р                                                                                  №4514 

 

Про затвердження звіту директора 

 про фінансово-господарську діяльність  

Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області  за  2021 рік 

 

 

 

          Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись ч.10 ст. 78, ст. 75, 77 Господарського кодексу України, Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням міської ради від 10.01.2020 року 

№04/87-20 та прийнятого рішенням міської  ради від  23.12.2020 року №10/3-20 «Про 

бюджет  Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік»., міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити: 

            1.1. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність  Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області за 2021 рік (додається). 

2. Відповідальність за показники звіту покласти на директора Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області    Володимира Василика. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення 

покласти на директора КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Володимира Василика. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

  

 

 

 

Міський голова                                                                                          Василь  АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту:  

   

Директор  

КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

 МІСЬКА ЛІКАРНЯ»                                                                                  Володимир ВАСИЛИК 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                       Володимир ЧУЙКО 

              

  

Начальник фінансового відділу міської ради                                           Ольга ПЕТРОВСЬКА 

 

Юридичний  відділ                                                                                     Марія МИХАЙЛИШИН 

 

Загальний відділ                                                                                          Марія ЯЦИК 

 

Секретар ради                                                                                              Роман ІВАНЮК 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА 

                  до проекту рішення міської ради Бурштинської міської ради 

« Про затвердження звіту директора про фінансово-господарську діяльність  

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області за 2021 

рік» 

 

 

        1.   Ініціатором та розробником подання проєкту рішення «Звіт директора про 

фінансово-господарську діяльність Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області за 2021 рік» є директор Володимир Василик. 

 2.  Обґрунтування рішення : прозвітувати про  фінансово-господарську діяльність 

Комунального некомерційного підприємства  «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради ІваноФранківської області за 2021 рік, на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 24.05.1997р. №280/97-ВР, 

Цивільного кодексу України від 16.01.02003р.№435-ІV, Господарського кодексу України від 

16.0.2003р. №436-ІV, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. №2456- ІV, рішення 

Бурштинської   міської ради Івано-Франківської області сьомого скликанням  від 27 грудня 

2019року « Про створення Комунальне некомерційне підприємство «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано- Франківської області 

шляхом реорганізації (перетворення) комунальної організації «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», Статуту 

підприємства, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 26 травня 2021року № 

21/12-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»                        

                                                                                                             Володимир ВАСИЛИК                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                       
                                                             

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                    рішення міської ради 

                                                                     від ______ №________ 

                                                                    Звіт 

директора про фінансово-господарську діяльність Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської 

міської ради Івано- Франківської області   за 2021рік. 

 

                    І.  Характеристика  КНП  «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ»  Бурштинської міської ради Івано- Франківської 

області         
 

      Комунальне некомерційне підприємство «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано- Франківської області створене  згідно рішення 

Бурштинської   міської ради Івано-Франківської області сьомим скликанням  від 27 грудня 

2019року шляхом реорганізації (перетворення) комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області та почало 

свою діяльність  з 01.01.2020року. КНП  «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ»  Бурштинської міської ради Івано- Франківської області  надає послуги вторинної 

(спеціалізованої) ,третинної(високоспеціалізованої) медичної  допомоги будь-яким особам в 

порядку та на умовах, встановлених законодавством України.  Згідно рішення про видачу 

ліцензії від 31.07.2020р.№1760 Департаменту контролю якості надання медичної допомоги 

лікарня оримала  ліцензію на  медичну  практику за спеціальностями:  організація і 

управління охорони здоров’я, неврологія, урологія, психіатрія, ендокринологія ,онкологія, 

ортопедія і травматологія, акушерство  і гінекологія, дерматологія, отоларингологія, дитяча 

отоларингологія, наркологія, інфекційні хвороби, педіатрія, терапія, кардіологія, дитяча 

стоматологія,фтизіатрія,неонатологія,хірургія,анестизіологія,рентгенологія,фізіотерапія,функ

ціональна діагностика, ультрозвукова діагностика, ендоскопія, клінічна біохімія, клінічна 

лабораторна  діагностика, бактеріологія, трансфузіологія, хірургічна стоматологія, 

дитяча анестизіологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

сестринська справа(операційна),акушерська справа, лабораторна справа, лабораторна 

справа(клініка),рентгенологія, ортопедична стоматологія, медична статистика 

        

                                                 

                                         

       II. Кадрове забезпечення 
 

Станом на 31. 12.2021 року в КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ » затверджено  252,5  штатних посад, 

укомплектованість складає 93,4 %. В порівнянні з 2020 роком кількість штатних посад 

збільшено на 10,75одиниць. В основному це пов'язано з введденням нових відділень, а саме: 

відділення екстреної (невідкладної ) медичної допомоги,    ліжка з надання паліативної 

допомоги. 

 

Згідно Штатного розпису на 31.12.2021року:  252, 5 од. 

 



Лікарі  –                                 61 

Середній  персонал -          111 

Молодший персонал -       36 

Інший персонал -               37 

Фармацевт -                         0 

Всього  працівників (облікова) на 31.12.2021 року:    245 чол. 
 

ВІЛЬНІ ПОСАДИ:   

Лікарі -11,5 од. 

Середній персонал - 7 од. 

молодший персонал - 2 од. 

інші - 8 од. 

Всього :  28,5од. 

 

Введені посади на 20.07.2021року  згідно  Штатного  розпису:  
заступник директора - 1 од; 

лікар - ортопед - травматолог поліклінічного відділення  - 0,5 од; 

завідувач відділення екстреної (невідкладної ) медичної допомоги   - 1,0од 

лікар з медицини невідкладних станів відділення екстреної (невідкладної ) медичної 

допомоги   - 0,75 од; 

лікар з ультразвукової діагностики - 3 од.; 

лікар - ендоскопіст відділення екстреної (невідкладної ) медичної допомоги   - 0,5 од 

сестра медична старша відділення екстреної (невідкладної ) медичної допомоги   - 1 од; 

сестра медична відділення екстреної (невідкладної ) медичної допомоги - 3,75 од; 

лікар -акушер-гінеколог для надання екстреної допомоги  акушерського відділення 

(пологове) - 0,5 од; 

Ліжка з надання паліативної допомоги: 

сестра медична стаціонару - 4 од; 

молодша медична сестра з догляду за хворими   - 2 од. 

Всього : 18,0 од. 

 

Лікарі:  

0,25 ставки - 13 чол. 

0,5 ставки -  12 чол. 

0,75 ставки - 3 чол. 

1,0 ставки  - 33 чол. 

Всього : 61 

 

Середній персонал : 

0,25 ставки - 1 

0,5 ставки - 11 

0,75 ставки - 1 

1,0 ставки  - 98 

 Всього :111 

 

Молодший персонал: 

0,25 ставки - 0 

0,5 ставки - 4 

0,75 ставки - 1 

1,0 ставки  - 31 

Всього : 36 

 



 

Інший персонал:  

0,25 ставки - 

0,5 ставки - 3 

0,75 ставки -  

1,0 ставки  - 34                                            Всього : 37 

 

 

 

Медичному персоналу  здійснюється постійне безперервне підвищення кваліфікації 

відповідно наказу МОЗУ від 22.02.2019року №446 «Деякі питання безперервного 

професійного розвитку лікарів», а саме участь у циклах ТУ в закладах післядипломної 

освіти, навчання з використанням електронних ресурсів  та участь у різних професійних 

семінарах. 

 

 

ІІІ.   Фінансове та матеріально-технічне забезпечення 

      
     

Відповідно до п.5 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового 

плану Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, затвердженого 

рішенням міської ради від 10.01.2020 року №04/87-2020року склає:  

 

Залишок коштів на рахунку в банку станом на 01.01.2021року-

7 887,0тис.грн. 
 

1. Доходи підприємств за 2021рік, всього -84784,3 тис.грн , у тому 

числі : 

       Дохід від Національної служби  здоров’я  України за  2021 рік – 45893,3   

тис. грн. за   пакети медичних послуг:  
- Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 4038,5тис.грн. 

-Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 

9681,1тис. грн. 

-Медична допомога при пологах –262,5тис.грн. 

-Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (проф., спостер., діагност., 

лікуван. та медична реабілітація ) –5928,0тис.грн.. 

-Езофагогастродуоноскопія – 90,3тис.грн. 

-Колоноскопія – 55,3тис.грн. 

-Цитоскопія – 10,3тис.грн. 

-Діагностика, лікування осіб із вірусом імунодефіциту людини – 8,0тис.грн. 

-Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами – 35,7тис.грн. 

-Стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям – 367,6тис.грн. 

-Мобільна паліативна допомога дорослим і діям –351,7тис.грн 

-Стоматологіна медична допомога дорослим та дітям – 330,6тис.грн. 

-Ведення вагітності в амбулаторних умовах – 293,0тис.грн. 



-Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2 – 22603,2тис.грн. 

Перехідне фінансування забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, 

які застосовуються з 1 вересня 2020року-1837,5 тис.грн. 

 

    Дохід від надходження коштів ОДА -29,9тис.грн.(оплата праці інтерни). 

 

    Дохід з місцевого бюджету -8500,7 тис.грн. в тому числі: 

                                Бюджет міста-4478,8 тис.грн. в тому числі: 

-За  цільовими програмами, у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

-3750,4 тис.грн: 

       -Програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 2033,5 тис. 

грн.. в тому числі  на оплату комунальних послуг 1623,2 тис. грн..; 

      - Програма і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом – 4,4тис.грн. 

      -Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров"я Комплексна програма «Здоров’я 

населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. – 1712,5 тис. грн.. 

     - Інша субвенція з місцевого бюджету –478,5тис.грн.в т.ч. :  
       - Реконструкція полового відділення  - 228,90 тис. грн. 

       -Капітальний ремонт приміщення пологового відділення КНП « Бурштинська                               

центральна міська лікарня» -199,7 тис.грн. 

       -Придбання конструкцій та конструкційних матеріалів-49,9 тис.грн. 

   - Екологічні кошти – 249,9тис.грн. – реконструкція каналізаційної мережі  на території 

КНП» БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»  за адресою Шухевича,15 

. 

                              Субвенція з державного бюджету  -4021,9 тис.грн. в т.ч: 

   -Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетамна здійснення заходів щодо  

соціального розвитку окремих категорій-2008,0 тис.грн. - придбання основного капіталу 

(монітори пацієнта 2шт.,насоси шприцеві-6шт,система ультрозвукова діагностична-1шт.). 

 - Субвенція з державного бюджету-2013,9тис.грн. забезпечення введення в експлуатацію 

всіх елементів системи централізованої подачі кисню у закладах охорони здоров»я,які 

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою распіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2 .до 31 грукдня 2021року, в т. ч. 

ряд.119,1.»Реконструкція системи постачання медичного кисню  для 

відділень(анестизіології з палатами інтенсивної терапії,хірургічного,пологового та 

терапевтичного) КНП « Бурштинська  центральна міська лікарня» . 

 Власні  надходження підприємства-1069,3 ти. грн. 
-Дохід від надання медичних послуг-846,5ттис.грн.,дохід від оренди приміщень-

17,4тис.грн,відшкодування комунальних послуг орендарями-205,4 тис.грн. 

 

Благодійна допомога-26771,3 тис.грн. 
Апарат штучної вентиляції легенів - 1шт.– 2327,7 тис. грн.. 

Сканер ультразвуковий діагностичний НМ 70А - 2шт. – 2520,0тис. грн.. 

Комп'ютерний томограф -1шт.– 11 900,0тис.грн.. 

 Медична киснева ємкість 50л. – 54шт. – 271,3тис. грн.. 

Система рентгенографічна POLYRAD SE - 1 шт.  - 4850,0тис. грн.. 

Газифікатори 2шт. – 2220,0тис.грн . 

Флуометри 71шт. – 177,50тис.грн.   



М»ягкий інвентар(ковдри-9шт,матраси-6шт. ,одіяла-3шт.подушки-5шт)-1,0тис.грн 

-  засоби індивідуального захисту-1505,7тис.грн., 

- дезинфікуючі засоби-17,4тис.грн., 

-медикаменти-966,9тис.грн., 

-продукти харчування-13,8тис.грн.   

 

 

 

Амортизація-2519,8 тис.грн. 

 

 

2. Витрати  підприємства за  2021 рік , всього – 91730,2тис.грн.  у 

тому числі: Витрати за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів НСЗУ 

. - 52896,0 тис. грн. в т.ч.:  

Витрати на оплату праці (у т.ч. ЄСВ)- 40959,8 тис.грн. 

- витрати на оплату праці  - 33921,4 тис.грн 

- нарахування на оплату плату – 7038,4ис.грн. 

    Придбання товаро-матеріальних цінностей-  10645,4 тис. грн 

-витрати на медикаменти та вироби медичного призначення, дезсередники  –10276,1 тис.грн 

- господарські товари, будівельні матеріали, кантовари –51,2 тис. грн 

- паливно-мастильні матеріали- 8,4 тис. грн. 

-продукти харчування-309,7 тис.грн   

      Оплата інших послуг(крім комунальних) – 226,9 тис. грн. в т.ч.: 

- послуги з оренди кисневих балонів – 31,7 тис. грн..; 

-послуги з охорони – 7,6 тис. грн..; 

- послуги зв’язку – 6,2 тис. грн.; 

 -технічне обслуговування медобладнання – 47,7 тис. грн.; 

- технічне обслуговування ліфта – 15,8тис. грн..; 

 -утилізація медичних відходів – 39,9тис. грн..; 

-інші поточні видатки (послуги банку, переоформлення ліцензії,  

-інформаційно.консульт. послуги,навчання) – 53,3 тис. грн..; 

 -поточний ремонт приміщення ( терапевтичного відділення) – 24,7тис.грн. 

 Витрати на  капітальні інвестиції – 1063,9 тис.грн. : 

 -придбання  основних засобів – 1049,1тис.грн., а саме: термоконтейнер медичний – 

6.6тис.грн., аналізатор імунофлуоресцентний – 55,5тис.грн., апарат ШВЛ-779,0тис.грн., 

монітор пацієнта 3шт. – 127,1тис.грн., насос шприцевий – 43.2тис.грн., насос для 

ентерального харчування – 37,7тис.грн. 

   - придбання (виготовлення) інших необоротних матеріалів активів – 14,8тис.грн., а саме: 

опромінювачі  бактерицидні 10шт. -10.9тис.грн, трубка силіконова – 0,8тис.грн., 

пульсоксиметри 10шт. – 3.1тис.грн 

 

 

Витрати за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм – 8500,7 тис. грн в т.ч.: 

Витрати на оплату праці (у т.ч. ЄСВ)- 389,0 тис.грн. 



- витрати на оплату праці  - 364,7 тис.грн 

- нарахування на оплату плату – 24,3тис.грн. 

    Придбання товаро-матеріальних цінностей-  453,3 тис. грн 

-витрати на медикаменти та вироби медичного призначення, дезсередники  –415,6 тис.грн 

- господарські товари,  матеріали, кантовари,друкована продукція –19,6 тис. грн 

-продукти харчування-18,1 тис.грн  . 

Комунальні послуги та енергоносії-1623,2 тис.грн. 

Пільгові пенсії-107,9 тис.грн. 

Пільгові рецепти-187,0тис.грн. 

Програма іцентралізовані заходи боротьби з туберкульозом-4,4тис.грн 

Інші витрати (розшифрувати) –337,7 тис. грн. в т.ч.:  

- Витрати на  супровід програмного забезпечення – 147,2 тис. грн.. (інформаційна 

система Helsi-120,7 тис.грн.; енергетичний сертифікат-26,5 тис.грн.) . 

- Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення 

ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 163,3 тис.грн. 

(дозиметричний контроль 4,0грн., Ескулап технічне обслуговування обладнання – 

28,7тис.грн., техогляд вогнегасників -4,5тис.грн., поточний ремонт електрообладнання 

рентгенкабінету -48,9тис.грн, поточний ремонт електромережі кабінету КТ 45,2тис.грн., 

поточний ремонт кабінету КТ 32,0тис.грн.); 

-. страхування медпрацівників ,які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2-       -27,2 тис.грн. 

Капітальний ремонт  приміщень  приймального відділення -527,6тис.грн.в т.ч.   :  282,0- 

влаштування захисту  від променевого навантаження пацієнта(обшивка стін    свинцем   

рентген.кабінету.);  245,6 тис.грн.-влаштування  системи вентиляції приміщень 

приймального відділення. 

Капітальний ремонт  і реконструкція приміщень  пологовово відділення -428,6тис.грн. 

Реконструкція каналізаційних мереж(екологічні кошти)-249,9 тис.грн.     

Придбання основного капіталу-2178,2 тис.грн. в т.ч.  6шт. насоси шприцеві інфузійні на 

суму 253,2тис.грн. ,  2шт.монітори пацієнта на суму 56,8тис.грн..,система ультрозвукова 

діагностична 1 шт.-1698,0тис.грн.,металопластикові дверні конструкції-3 шт-

49,9тис.грн.,персональні комп»ютери-8шт.-109,5 тис.грн.,щит пожежний-10,8тис.грн. 

Реконструкція системи постачання медичного кисню для відділень(анестизіології з 

палатами інтенсивної терапії,хірургічного,пологового та терапевтичного )-

2013,9тис.грн. 

 

Витрати  коштів  власних надходжень– 1042,4  тис. грн. в т.ч.: 

Витрати на оплату праці (у т.ч. ЄСВ)- 285,4 тис.грн. 

- витрати на оплату праці  - 224,3 тис.грн 

- нарахування на оплату плату – 61,1тис.грн. 

    Придбання товаро-матеріальних цінностей-  241,2 тис. грн 

-витрати на медикаменти та вироби медичного призначення  –12,5 тис.грн 

- господарські  матеріали, сантехнікакантовари,друкована продукція –80,7 тис. грн 

-продукти харчування-77,9 тис.грн  . 

- паливно-мастильні матеріали- 70,1 тис. грн. 

Інші витрати (розшифрувати) –310,4 тис. грн. в т.ч.:  

-послуги з охорони – 9,1 тис.грн.;витрати на обслуговування обладнання, мед. апаратури, 

оргтехніки –64,7тис. грн.; послуги користування інтернетом – 12,5 тис. грн.; технічне 



обслуговування ліфтів, зв’язку – 20,5 тис. грн..; витрати на придбання та супровід 

програмного забезпечення – 45,2 тис. грн..( програми мет. Стат. і кадри); витрати по 

проведенню профдезробіт – 12,9тис.грн. ; метрологічна повірка атестація робочих місць – 

9,5тис.грн. ( навчання працівників); інші поточні видатки (послуги банку,оплата ПДВ ) – 

136,0 тис. грн. 

Комунальні послуги та енергоносії ( відшкодування орендарями)-205,4 тис.грн. 

 

Капітальні інвестиції надійшли у вигляді основних засобів  як благодійна допомога-

24267,5 тис.грн., а саме: 

Апарат штучної вентиляції легенів - 1шт.– 2327,7 тис. грн.. 

Сканер ультразвуковий діагностичний НМ 70А - 2шт. – 2520,0тис. грн.. 

Комп'ютерний томограф -1шт.– 11 900,0тис.грн.. 

 Медична киснева ємкість 50л. – 54шт. – 271,3тис. грн.. 

Система рентгенографічна POLYRAD SE - 1 шт.  - 4850,0тис. грн.. 

Газифікатори 2шт. – 2220,0тис.грн . 

Флуометри 71шт. – 177,50тис.грн.   

М»ягкий інвентар(ковдри-9шт,матраси-6шт. ,одіяла-3шт.подушки-5шт)-1,0тис.грн 

   Благодійної допомоги в натуральній формі-2503,8 тис.грн 

-засоби індивідуального захисту-1505,7 тис.грн.,дезинфікуючі засоби-

17,4тис.грн.,медикаменти-966,9тис.грн.,продукти харчування-13,8тис.грн.   

 

Амортизація-2519,8 тис.грн. 

 

Залишок коштів на рахунку в банку станом на 01.01.2022року-941,3тис.грн. 

 

 

      ІV.  Демографічні показники 
 

 Заклад обслуговує населення Бурштинського ОТГ  всього -24195,   

з них доросле неселення-20450, 

підлітки віком до18років-475, 

діти віком до14років- 3270.    

 

 Проліковано за рік-2687 хворих  

з них дітей-198: 

 до 1року-13; 

1-6років-102; 

7-18років-83; 

  
За рік  померло 77 людини: 

-У хірургічному відділенні 0 пацієнтів; 

--Терапевтичному 12 пацієнтів; 

-Реанімаційному 65 пацієнтів. 

Через такі хвороби: 

- хвороби системи кровообігу - 19 

- хвороби органів дихання - 52 



- хвороби органів травлення - 1 

- хвороби кістково - м'язевої системи та сполучної тканини - 0 

- травми,отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин - 1  

-сечостатева система -1 

-інфекційні захворювання -1 

-злоякісні новоутворення – 2.  
 

                                        

                                          V.  Лікувально-профілактична робота 
В 2021 році кількість відвідувань в поліклініку  склала  51294 чол., в стаціонарі проліковано  

2687 пацієнтів: 

- терапевтичному відділені проліковано - 1378 пацієнтів, виписано – 1387; 

- хірургічному відділені проліковано -  392, виписано – 377; 

- травматологічному відділені – 125, виписано 123; 

- урологічному відділені –151 виписано – 151; 

 

- гінекологічне відділення – 88,  виписано – 85; 

- пологове відділення – 68, виписано – 50; 

- акушерсько - гінекологічне відділення -  41, виписано – 41; 

- неврологічне відділення – 237, виписано – 247; 

- педіатричне відділення – 203, виписано – 198; 

палата інтенсивної терапії – 150, виписано – 28 

 

У пологовому відділенні прийнято – 42  пологів. 

Зроблено разом з акушерськими – 449 хірургічних операцій в т.ч. по відділеннях: 

- хірургія – 284  

- травматологія – 76 

- урологія – 23 

- акушерських -  24 

- гінекологічних - 42 

Амбулаторно проведено -  1105 операції у тому числі : 

-На органах зору - 180 

-ЛОР - 172 

- Сечостатевій системі - 118 

-Кістково - м'язевих системах -  4 

-Шкіра та підшкірної клітковини - 483 

-та інших - 148 

 

За рік у закладі проведено  222 558 лабораторних досліджень, тобто в  середньому 615 

аналізів в день, з них: 

 

-3438 досліджень функціональної діагностики ( ЕКГ  і ПТМ, та  інших ); 

-13203 ультразвукових досліджень; 

-8218  рентген досліджень; 

-27865  фізіотерапевтичних процедур та інше.   

                                                  

                                             

                                     VI.     Робота закладу в період  карантину 
 

    1. З метою розмежування потоків хворих організовано пости на вході в заклад для 

розподілу потоків відвідувачів, забезпечено вимірювання температури безконтактними 



термометрами хворих та працівників. В період карантину  перебувало на стаціонарному 

лікуванні-543 хворих на КОВІД-19 .                                          

 

 

 

                                      VII.   Первинний вихід на інвалідність 
 

    Первинний вихід на інвалідність-41чол. з них: 

працюючі-36чол., 

пенсіонери-5 чол., 

вперше визнано інвалідами дітей-4 дітей.   . 

 

 

VIІI.   Завдання  на 2022 рік: 
 

 

1. Продовжувати подальшу роботу з Національною службою здоров’я України.   

2. Підписати договір на пакет медичних послуг «Лікування інсульту». 

3. Забезпечити постійний контроль за виконанням діючих  місцевих галузевих програм. 

4. Забезпечити контроль за наступністю та послідовністю обстеження, лікування та 

реабілітації пацієнтів шляхом організації системи консультування хворих лікарями – 

спеціалістами. 

5. Постійне вдосконалення професійного,фахового рівня персоналу шляхом участі у 

різних семінарах, тренінгах, курсах. 

6. Проводити лікування хворих згідно протоколів надання медичної допомоги дорослому 

та дитячому населенню. 

 

                                                       

      

 

 

     Директор                                                                          Володимир ВАСИЛИК 


