
Проект рішення 

 

від  «15»  березня  2023 р                                                                                  № 5075 

 

Про затвердження звіту в.о. директора 

про фінансово-господарську діяльність  

Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області  за  2022 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  24.12.2021 року №01/25-21 «Про 

бюджет  Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік».  

 

вирішила: 

 

            1. Затвердити: 

            1.1. Звіт в.о. директора про фінансово-господарську діяльність  Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області за 2022 рік (додається). 

            2. Відповідальність за показники звіту покласти на в.о.директора Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області  Наталію Сачинську. 

            3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення 

покласти на в.о.директора КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Наталію Сачинську. 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Василь  АНДРІЄШИН 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА 

                  до проекту рішення міської ради Бурштинської міської ради 

« Про затвердження звіту в.о. директора про фінансово-господарську діяльність  

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області за 2022 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 2022 рік» є в.о. директора Наталія Сачинська. 

  

2. Метою прийняття рішення є: звітування про  фінансово-господарську діяльність 

Комунального некомерційного підприємства  «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області за 2022 рік перед 

Засновником. 

 

3. Нормативно- правова база: 

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

Цивільний кодексу України від 16.01.02003р.№435-ІV, Господарський кодекс 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», Статут 

підприємства, затверджений рішенням Бурштинської міської ради від 25листопада 2022року 

№ 14/40-22 у новій редакції. 

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування: 

Реалізація даного рішення не потребує витрат з місцевого бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о директора 

КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА  

МІСЬКА ЛІКАРНЯ»                                                                              Наталія САЧИНСЬКА 

 

                                                                                                              



 

 

                                                                         

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                рішення міської ради 

                                                                                                      від ______ №________                                                                                         

                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                             

                                                                    Звіт 

 в.о.директора про фінансово-господарську діяльність Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської 

міської ради Івано- Франківської області   за 2022рік. 

 

                    І.  Загальний розділ.  

 

              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, функціональна 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. 12.2022 року в КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ » 

затверджено  257,25 штатних посад, укомплектованість складає 95,4 %. В порівнянні з 2021 

роком кількість штатних посад збільшено на 3,5одиниць.  

Згідно Штатного розпису на 31.12.2022року:  257, 25 од. 

 

Лікарі  –                              59 

Середній  персонал -         108 

Молодший персонал -       33 

Інший персонал -               39 

Фармацевт -                        0 

Всього  працівників (облікова) на 31.12.2022 року:    239чол. 

 

ВІЛЬНІ ПОСАДИ:   

Лікарі -9,5 од. 

Середній персонал -11,5 од. 

молодший персонал - 4,75 од. 

інші - 5,25од. 

Всього :  31,0од. 

 

Введені посади на 01.04.2022року  згідно  Штатного  розпису:  

оператор з обслуговування обладнання, що працює під тиском - 2 шт.од. 

сестра медична стаціонару - 1 шт.од.; 

молодша медична сестра з догляду за хворими  - 1,25 шт.од.; 

сестра медична - 0,5 шт.од. 

Всього : 4,75 од. 

 

Лікарі:  

0,25 ставки - 4чол. 

0,5 ставки -  15 чол. 

0,75 ставки - 2 чол. 

1,0 ставки  - 38 чол. 

Всього : 59 

 

Середній персонал : 

0,25 ставки - 2 

0,5 ставки - 21 

0,75 ставки - 3 

1,0 ставки  - 82 

 Всього :108 

 

Молодший персонал: 

0,25 ставки - 2 

0,5 ставки - 5 

0,75 ставки - 1 

1,0 ставки  - 25  

Всього : 33 

 

Інший персонал:  

0,25 ставки -1 



0,5 ставки - 4 

0,75 ставки - 1 

1,0 ставки  - 33 

Всього : 39 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 “Про введення 

воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-

IX, та з метою забезпечення надання своєчасної, безперервної допомоги населенню в умовах 

воєнного стану, зупинено проведення атестації на підтвердження звання лікаря (провізора)-

спеціаліста, атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій лікарям 

(провізорам), атестації на підтвердження звання спеціаліста та атестації на присвоєння 

(підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам з вищою немедичною освітою, які 

працюють у сфері охорони здоров’я, атестації на присвоєння (підтвердження) 

кваліфікаційних категорій молодшим спеціалістам з медичною освітою та фармацевтам на 

період дії воєнного стану в Україні. 

Після дії воєнного стану, медичному персоналу  здійснюватиметься постійне безперервне 

підвищення кваліфікації відповідно наказу МОЗУ від 22.02.2019 року №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.   Фінансова діяльність КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» здійснюється на основі  затвердженого Засновником фінансового плану та 

змін до нього. 

          

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 №04/87-20 виконання фінансового плану за 2022 

рік. складає:  

 

 1. Доходи «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» за 2022рік 

складають -79230,3 тис.грн , у тому числі : 

 

 1.1.   Дохід від Національної служби  здоров’я  України за  2022 рік – 49057,4 тис. грн. за   

пакети медичних послуг:  

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 7830,7тис.грн. 

-Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня – 239,00тис. грн..  

-Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 12313,4тис. 

грн. 

-Стаціонарна медична допомога з гострою респіраторною хворобою COVID-19 -15482,1тис. 

грн. 

-Медична допомога при пологах-10,4 тис. грн.. 

-рофілактика, діагностика, спостереження , лікування  та реабілітація пацієнтів  в 

амбулаторних умовах –7885,8 тис.грн. 

-Стоматологісна допомога  дорослим та дітям  – 505,6тис.грн.. 

-Ведення вагітності в амбулаторних умовах -502,2 тис.грн. 

-Гістероскопія -320,3 тис. грн. 

-Езофагогастродуоденоскопія -130,6 тис. грн. 

-Колоноскопія – 78,7 тис.грн. 

-Цистоскопія – 12,7тис.грн. 

-Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами – 56,7тис.грн. 



-Стаціонарна паліативна допомога дорослим і діям –2018,3тис.грн 

-Мобільна паліативна допомога дорослим і діям –1566,3тис.грн 

-Забезпечення кадрового потенціалу-104,6 тис. грн. 

 

1.2.Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв -8579,5 тис.грн: 

- Програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 2310,5 тис. грн.. в 

тому числі  на оплату комунальних послуг 1697,6 тис. грн..;оплата ЄСВ-612,9 тис. грн 

- Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу – 5,2тис.грн. 

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

населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. – 3304,5 

-Субвеція з державного бюджету забезпечення введення в експлуатацію всіх елементів 

системи централізованої подачі кисню у закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну 

медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2.-688,8 тис.грн.; 

-Видатки, повязанні з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам у звязку із введенням воєнного стану (поточний ремонт хірург. відділ.)-1984,1 

тис.грн.; 

-Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів-286,1 тис.грн. 

 

1.3. Власні  надходження підприємства-1423,3 тис. грн. 

-дохід від операційної оренди активів –17 тис. грн..; 

- дохід від реалізації платних послуг– 1222,0 тис. грн. 

- дохід від відшкодування ком послуг орендарями-184,3 тис. грн 

 

1.4.Благодійна допомога-15686,2 тис.грн. 

         Дохід від благодійної (гуманітарної) допомоги капітальних інвестицій-13757,7 тис. грн. 

, а саме: матраси, ліжка, тумби приліжкові, інвалідні візки), набір операційний хірургічний-2 

шт, ендоскопічний інструментарій та інший медичний інструментарій), генератори 3 шт , 

електро-хірургічний апарат, монітори пацієнта 2 шт, система для лікування ран, наркозно-

дихальний апарат, інфузійний насос, дефібрилятор 2 шт., апарат рентгенівський 

діагностичний-2 шт., ноутбуки-10 шт., шприцеві насоси, апарат ультразвукової діагностики, 

біохімічний аналізатор сухої хімії, відсмоктувач хірургічний-2 шт., монітор пацієнта-5 шт., 

електрокардіограф-3 шт., ларингоскоп-3 шт, отоскоп-(офтальмоскоп)-3 шт., киснева станція-

1шт.  

Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі –1928,5тис..грн (засоби 

індивідуального захисту, медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, 

інші матеріальні цінності 

 каналізаційна мережа (роботи).   

 

1.5.Амортизація-4483,9 тис.грн. 

 

2. Витрати  підприємства за  2022 рік , всього – 78079,4 тис.грн,  

 у тому числі: 

                                 За кошти НСЗУ та власних надходжень-49194,3 тис.грн,: 

 

  2.1.  Витрати на оплату праці (у т.ч. ЄСВ)- 43761,5 тис.грн. 

- витрати на оплату праці  - 36447,7 тис.грн 

- нарахування на оплату плату – 7313,8 тис.грн. 

 2.2.  Придбання товаро-матеріальних цінностей- 4029,1 тис. грн 

- господарські товари, будівельні матеріали, канцтовари, інвентар –409,6 тис. грн..; 

-паливно-мастильні матеріали -    144,3 тис. грн.; 



-медикаменти та перев’язувальні матеріали – 3009.8 тис. грн.; 

- продукти харчування – 465,4 тис.грн.; 

 

 2.3. Оплата інших послуг(крім комунальних) –939,4 тис. грн. в т.ч.: 

- послуги з оренди кисневих балонів, доставка кисню – 39,3тис. грн..; 

- послуги з охорони –15,6 тис. грн..; 

- послуги користування інтернетом та телефонним зв  –32,7 тис. грн.; 

- технічне обслуговування медобладнання ,оргтехніки – 64,9 тис. грн.; 

-технічне обслуговування ліфта – 20,2 тис. грн..; 

- утилізація медичних відходів витрати ,на дезінфекцію - 9,3 тис. грн.; 

-інші поточні видатки, послуги банку, переоформлення ліцензії, інформаційно.консульт. 

послуги, заправка катріджів,навчання  – 124,8 тис. грн..; 

-витрати на супровід програмного забезпечення (програма Хелсі та ін.) – 236,5тис.грн.  

- інші поточні видатки– 25,3 тис. грн.(програмне забезп МЕДОК (в т. ч. виготовлення ел. 

ключів) - 4,6 тис. грн.,нотарільні послуги - 1,4 тис. грн., навчання по тендерних закупівлях-

0,8 тис. грн., мед послуги(метаболічний скринінг) - 6,6 тис. грн., Медстат (кадрове видання) - 

2,2 тис. грн., страхівка машини - 1,8 тис. грн., шиномтаж-4,6тис. грн., періодичне видання 

"Медична бухгалтерія" - 3,3 тис. грн.) .; 

- метрологічна повірка атестація робочих місць, навчання працівників  – 53 тис.грн.; 

- інші поточні видатки (ПДВ ) – 317,8 тис. грн. 

  

2.4.Придбання основних засобів 

 комп’ютерна техніка-208,2 тис. грн.. 

Витрати на  капітальні інвестиції – 71,8 тис.грн. (Апарати зовнішньої фіксації стегна 4 шт.-

39,4 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи (ел.ключі, кисневий датчик для апарату 

ШВЛ, датчик для монітора-2 шт.,вимірювач артеріального тиску-5 шт, пульсоксиметри5 шт.-

32,4 тис. грн 

 

2.5.Витрати на ком послуги(відшкодування орендарями) – 184,3 тис. грн.. 

 

 3.      Виконання міських цільових програм-8579,5 тис. грн . в т.ч.: 

-відрахування ЄСВ- 612,9 тис. грн.  

-предмети, матеріали, інвентар (в т.ч. паливо)-99,5 тис. грн. 

-медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1228,0 тис. грн..;( для невідкладної мед. 

допомоги) 

-Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 1697,6 тис. грн. в т.ч.: 

- витрати на електроенергію – 694,0тис.грн.; 

- витрати на водопостачання та водовідведення – 431,3тис.грн.; 

- витрати на природній газ –72,3тис.грн.; 

- витрати на теплопостачання   -440,6 тис. грн.; 

- витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів –59,4тис. грн..  

- Виплата пенсій та допомоги –97,4 тис. грн.; 

- Інші витрати населенню – пільгові рецепти  - 260,5 тис.грн.; 

- Витрати за програмою і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу 5,2 тис. 

грн. 

Інші витрати (розшифрування нижче) -1034,6 тис. грн. 

-Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкту в робочому стані (проведення ремонту, 

технічного огляду,нагляду) ТО газового обл.-48,7 тис. грн. 

-Повірка медобладнання -65,2 тис. грн. 

-Перевезення гуманітарної допомоги-147,0 тис. грн. 



-Поточний ремонт приміщення харчоблоку, технічне переоснащення електро мерехі, 

влаштування 2 вузлів обліку ел. Мережі, виготовл проект. докум по ел. мережі -334,8 тис. 

грн. 

-Підведення посиленої електромережі -350,0 тис. грн. 

- Благоустрій внутрішнього дворика-39,0 тис. грн. 

-Ремонтні роботи (аварійна заміна дашка)-49,9 тис. грн. 

 

3.1.Капітальні інвестиції (дохід)-3543,9 тис. грн.            

-Придбання (виготовлення) основних засобів (станція моніторингу) -148,9 тис. грн. 

-Капітальний ремонт приміщення приймального відділення  для влаштування комп"ютерного 

томографа за адресою:вул Шухевича,15(коректура проекту),електротехнічні рішення -86,5 тис. 

грн. 

-Виготовлення кошторисної документації по кисневій станції , яка фінансувалась з 

держбюджету (субвенція) -45,0 тис. грн. 

-Технічні системи забезпечення медичним киснем (22 точки)-300,0тис. грн.  

-Технічні системи  забезпечення медичним киснем(22 точки) тех. нагляд-4,5 тис. грн. 

-Природоохоронні заходи (енергозберігаючі вікна станції швидкої допомоги)-49,6 тис. грн. 

- Природоохоронні заходи (роботи по заміні труби)-36,9 тис. грн. 

-Природоохоронні заходи (аварійна заміна трубопроводів на попередньо ізольовані труби)- 

199,6 тис. грн. 

- Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО (поточний ремонт хірург. відділ.)-274,0 тис. 

грн. 

- Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО (матеріали для ремонту інф. відділ.)-74,9 тис. 

грн. 

-Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО(ремонт акушерського відділення)-1047,4 тис. 

грн 

-Видатки, повязанні з наданням підтримки ВПО (поточний ремонт санвузлів, поточний ремонт 

господарського корпусу)-587,8 тис. грн. 

-Субвеція з державного бюджету забезпечення введення в експлуатацію всіх елементів системи 

централізованої подачі кисню у закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, до 31 грудня 2021 року-688,8 тис. грн.   

 

 -Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів-Нове будівництво роздільної 

каналізаційної мережі і споруд на ній -2245,2 тис. грн.(кредиторська заборгованість станом. 

на 31,12,2022 –перехідне фінансування на 2023рік). 

 

4. Капітальні інвестиції введені в експлуатацію(витрати), усього15686,2 тис.грн., у тому 

числі: 

 від благодійної (гуманітарної) допомоги, безкоштовного централізованого постачання 

основного капіталу-13757,7 тис. грн. 

 генератори 3 шт , електро-хірургічний апарат, монітори пацієнта 2 шт, система для 

лікування ран, наркозно-дихальний апарат, інфузійний насос, дефібрилятор 2 шт., апарат 

рентгенівський діагностичний-2 шт., ноутбуки-10 шт., шприцеві насоси, апарат 

ультразвукової діагностики, біохімічний аналізатор сухої хімії, відсмоктувач хірургічний-2 

шт., монітор пацієнта-5 шт., електрокардіограф-3 шт., ларингоскоп-3 шт, отоскоп-

(офтальмоскоп)-3 шт., киснева станція-1шт. та каналізаційна мережа (роботи).   



Інші необоротні активи-499,9 тис. грн. , а саме: матраси, ліжка, тумби приліжкові, інвалідні 

візки), набір операційний хірургічний-2 шт, ендоскопічний інструментарій та інший 

медичний інструментарій.   

від фінансової діяльності за зобов’язаннями – 1928,5 тис. грн.. у т. ч. безповоротна фінансова 

допомога у натуральній формі а саме: 

-Інші матеріальні цінності –40,0 тис. грн..; 

-Засоби індивідуального захисту – 289,5 тис. грн..; 

-Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1391,0 тис. грн.. 

-Продукти харчування – 208,0 тис. грн..; 

Амортизація разом(витрати) – 4619,4 тис. грн.. 

  

 

       Середній рівень  заробітної  плати   по закладу складає: 13165,84 грн 

- керівники- 31998,92грн. 

- керівники  структурних підрозділів- 23744,77 грн. 

- лікарі – 19227,88 грн. 

- середн. мед. персонал – 11142,85 т12791,09 грн. 

- мол. мед. персонал- 7046,89грн 

- інші – 7940,02 грн. 

                              

ІV.  Демографічні показники 

 

 Заклад обслуговує населення Бурштинського ОТГ  всього -24008, 

з них доросле неселення-20080, 

діти віком до 18років-3928, 

 

 

 Проліковано за 2022 рік- 3099 хворих, з них: 

дітей-266, 

до 1року-12, 

1-6 років-54, 

7-18років-200. 

 

 За рік  померло 57 осіб: 

У хірургічному відділенні 1 пацієнт; 

Урологічному 1 пацієнт; 

Терапевтичному 2 пацієнтів; 

Реанімаційному 43 пацієнтів; 

Паліативному 10 пацієнтів. 

     Через такі хвороби: 

- хвороби системи кровообігу - 29 

- хвороби органів дихання - 13 

- хвороби органів травлення - 5 

- хвороби кістково - м'язевої системи та сполучної тканини - 1 

- травми,отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин - 0 

-сечостатева система -1 

-інфекційні захворювання -0 

-злоякісні новоутворення – 8 

                                          

 

 

 



V.  Лікувально-профілактична робота 

 

В 2022 році кількість відвідувань в поліклініку  склала  56609 чол.,  

в стаціонарі проліковано  3099 пацієнтів: 

-терапевтичному відділені проліковано -951  пацієнтів, виписано – 1028; 

-хірургічному відділені проліковано -  526, виписано – 524; 

-травматологічному відділені – 144, виписано 145; 

-урологічному відділені –153, виписано – 153; 

-отоларингологічному відділенні-41,виписано-42, 

-офтальмологічному відділенні-1,виписано-0, 

- гінекологічне відділення – 289,  виписано – 269; 

-акушерське відділення – 78, виписано – 93; 

-неврологічне відділення – 353, виписано – 357; 

-педіатричне відділення – 266, виписано – 271; 

-палата інтенсивної терапії – 158, виписано – 39,переведено в інші відділення-127, 

-паліативному відділенні -139, виписано -125. 

 

У пологовому відділенні прийнято – 93  пологів. 

Зроблено разом з акушерськими – 574 хірургічних операцій в т.ч. по відділеннях: 

 хірургія – 399  

 травматологія – 59 

 урологія – 14 

 акушерських - 35 

 гінекологічних - 67 

Амбулаторно проведено -  1090 операції у тому числі : 

На органах зору - 157 

ЛОР - 146 

 Сечостатевій системі - 120 

Кістково - м'язевих системах -  1 

Шкіра та підшкірної клітковини - 524 

та інших - 142 

 

За 2022 рік у КНП закладі проведено  202703 лабораторних досліджень, тобто в  середньому 

615 

 аналізів в день, з них: 

5642 досліджень функціональної діагностики ( ЕКГ  і ПТМ, та  інших ); 

14481 ультразвукових досліджень; 

9630  рентген досліджень; 

117774  фізіотерапевтичних процедур та інше.   

                                             

                                           

                               

    Первинний вихід на інвалідність 

 

    Первинний вихід на інвалідність-75 чол. з них: 

працюючі- 59 чол., 

пенсіонери- 16 чол., 

вперше визнано інвалідами дітей-7 дітей. 

  

 

 

 



VI. Висновки: 

 

Сучасні вимоги до якості надання  медичної допомоги та вимоги до укладення договору  з 

НСЗУ потребують постійного оновлення  матеріально-технічної бази підприємства,  

особливо оновлення медичного обладнання, збільшення підписаних договорів на пакети 

медичних послуг: 

-Секційне дослідження, 

-Медична реабілітація  дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового     

 апарату, 

-Лікування інсульту, 

 Вдосконалення  професійного 

 

       

 

 

    В.о.директора                                                                        Наталія САЧИНСЬКА 

 

 

 


