
7. Охорона здоров’я 

 

Мережа закладів охорони здоров'я міста Лиман представлена Центральною 

районною лікарнею, КЗОЗ “Лиманською міською лікарнею”, Центром первинної 

медико-санітарної допомоги ім. М.І. Лядукіна, в структурі якого - 12 сімейних 

амбулаторій, 19 фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів, пункт 

невідкладної медичної допомоги, а також станція швидкої медичної допомоги; на базі 

міської лікарні - Науково-дослідним інститутом травматології і ортопедії Донецького 

національного медичного університету ім. М. Горького та Обласною травматологічною 

лікарнею. 

ЦРЛ надає спеціалізовану санітарну допомогу (педіатричну, родовспоміжну, 

інфекційну, шкіряно-венеричну) мешканцям району та міста Лиман. КЗОЗ “Лиманська 

міська лікарня” - працівникам залізничного транспорту та мешканцям мікрорайону 

“Південний”.  

Ліжковий фонд протягом 2017 року складав 201 ліжко. Вартість одного ліжко-

дня на медикаменти з урахуванням позабюджетних коштів складала - 36,56 грн. (2016 

рік - 26,95 грн.). 

Забезпеченість населення лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. 

населення складає - 45,9 ліжко (101,1 % до Програми та до аналогічного показника 

2016 року). 

Укомплектованість лікарями складає 69,4 % та середніми медичними 

працівниками - 80,2 % (2016 рік - 86,2 %).  

Звертається увага на збереження обсягів медичної допомоги населенню району, 

якість надання первинної медико-санітарної допомоги. 

На протязі останніх років використовуються виїзні форми роботи з метою 

наближення спеціалізованої лікарняної допомоги до сільського населення, 

організовуються бригади огляду ветеранів війни за місцем проживання, тематичних 

оглядів диспансерних хворих. Одержало рецепти на пільгове забезпечення 

медикаментами 3668 осіб на загальну суму 739,4 тис. грн.; на зубне протезування було 

направлено 21,9 тис. грн., на забезпечення населення слуховими апаратами направлено 

18,0 тис. грн., 8 осіб забезпечено медикаментами для надання паліативної допомоги - 

62,3 тис. грн. (29 осіб). 

Демографічна ситуація за підсумками 2017 року залишається незадовільною. У 

порівнянні з аналогічним періодом 2016 року смертність населення зменшилась на 

1,8% (померло - 1118 чол., 2016 рік - 1138 чоловік). Кількість новонароджених, в 

порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, зменшилась на 3,1 % (народилось - 442 

дитини, 2016 рік - 456 дітей). 

Число вперше виявлених випадків на туберкульоз, в звітному періоді, склала              

26 випадків, що на 6 випадків більше ніж за аналогічний період минулого року. 

Зафіксовано 8 випадків деструктивної форми туберкульозу. Протягом 2017 року на 

соціальні пайки для амбулаторних хворих було направлено 15,8 тис. грн.  

На забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами, цукрознижуючими 

таблетованими препаратами та засобами самоконтролю, за рахунок державного 

бюджету та бюджету ОТГ, було направлено 2540,1 тис. грн. Отримані централізовано 

таблетовані препарати (діапирид, новонорм, меформіл, дімарил, діаглізід). 

Захворіло на СНІД, в звітному періоді, 22 особи (2016 рік - 16 осіб). 

В звітному періоді зафіксовано збільшення захворюваності злоякісними 

новоутвореннями на 31,7 %. Виявлено 54 випадки захворюваності, проти 41 випадку в 

аналогічному періоді 2016 року.  

Хірургічна активність серед прооперованих у хірургічному відділенні ЦРЛ 

склала в 2017 році 45,6 %. 



Надходження до міської лікарняної каси протягом 2017 року склали                           

377,5 тис. грн.  

На забезпечення хворих на гемофілію в 2017 році факторами згортання крові для 

надання екстреної медичної допомоги з державного та місцевого бюджетів направлено 

410,9 тис. грн. На обліку знаходиться 3 хворих на гемофілію, з них 1 - дитина. 

В звітному періоді для КЛПЗ “Лиманська центральна районна лікарня” 

придбані: жалюзі та господарські товари, редуктор для кисневої системи, набір КІТ 

11А для надання медичної допомоги та предмети для медичного призначення - 111,6 

тис. грн., проведене технічне обслуговування рентгенологічного обладнання - 36,1 тис. 

грн.; холодильники для дооснащення амбулаторій міської ЗП-СМ, ЗП-СМ м-ну 

“Південний”, ЗП-СМ смт. Зарічне та сел. Нове - 42,8 тис. грн. 

Придбано: лінійні датчики для обстеження молочної залози, щитовидної залози, 

інтравагінального датчика на загальну суму 199,2 тис. грн.; апарат рентгенівський 

дентальний ORIX – 82,0 тис. грн.; медичне обладнання (автоматичний, гематологічний 

аналізатор, напівавтоматичний біохімічний аналізатор) - 665,0 тис. грн. 

Проведений капітальний ремонт будівлі дитячого відділення (другий етап) під 

денний стаціонар КЛПЗ “Лиманська центральна районна лікарня” на загальну суму 

276,2 тис. грн. та капітальний ремонт фельдшерського пункту смт. Дробишеве -             

68,2 тис. грн. 

Розроблені проектно-кошторисні документації: 

- фельдшерського пункту с. Закітне - 49,72 тис. грн.; 

- фельдшерського пункту с. Ставки - 49,904 тис. грн.; 

- амбулаторії ЗП-СМ смт. Ямпіль - 48,388 тис. грн.; 

- фельдшерського пункту с. Шандриголове - 25,355 тис. грн.; 

- фельдшерського пункту сел. Дробишеве - 47,57 тис. грн.; 

- амбулаторії сел. Нове - 49,698 тис. грн.; 

- амбулаторії сел. Новоселівка - 49,8 тис. грн.; 

- другого поверху та підвальних приміщень КЗ “Лиманський ЦПМСД                           

ім. Лядукіна” - 230,0 тис. грн.; 

- амбулаторії ЗП-СМ, гаражу смт. Зарічне КЗ “Лиманський ЦПМСД ім. 

Лядукіна” - 160,0 тис. грн. 

 

Виконувалися національні і регіональні програми: 

- “Профілактика і лікування ВІЛ-інфекції і хворих на СНІД” - 1795,0 тис. грн.; 

- “Заходи по боротьбі із туберкульозом” - 157,4 тис. грн.; 

- “Цукровий діабет” - 2540,1 тис. грн. 



Виконання заходів 

щодо розвитку охорони здоров’я населення Лиманської ОТГ за 2017 рік 
 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн. 

Очікуваний 

результат Всього 

У тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

Місцевих бюджетів 

підпри- 

ємств 

інших 

джерел 

обласног

о 

бюджет

у 

міського 

бюджету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Вдосконалення управління галуззю 

1. Удосконалення кадрової 

політики  

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня, 

Лиманська міська 

лікарня, ЦПМСД  

94,25 

78,4 

- - 94,25 

78,4 

- - Підвищення якості надання 

медичної допомоги 

- підвищити кваліфікацію: 

лікарів - 30 осіб; середніх 

медичних працівників  64 особи. 

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня, 

Лиманська міська 

лікарня, ЦПМСД 

94,25 

78,4 

 

- - 94,25 

78,4 

- - Підвищили кваліфікацію 18-

лікарів, 46-середніх медичних 

працівників 

2. Проплата за навчання 

студентів в вищих медичних 

закладах 

Протягом 

року  

Міська рада 93,4 

92,0 

- - 93,4 

92,0 

- - Закріплення лікарів загальної 

практики-сімейної медицини в 

закладах охорони здоров’я 

сільської місцевості 

3. Забезпечити придбання житла 

для амбулаторії ЗП-СМ 

сел. Дробишеве, сел. Кіровськ 

Протягом 

року 

ЦПМСД, 

Міська рада 

1460,0 - - 1460,0 - - Кошти не освоєні 

4. Проведення моніторингу 

показників здоров’я населення та 

діяльності лікувально-

профілактичних закладів всіх 

рівнів надання медичної 

допомоги 

Щокварта 

лу 

Центральна 

районна лікарня, 

ЦПМСД 

- - - - - - Проводиться моніторинг 

основних показників здоров’я 

населення та діяльності кожного 

кварталу та щомісячно з метою 

своєчасного прийняття 

управлінських рішень 

5. Впровадження сучасних 

інформаційних технологій в 

роботу закладів охорони 

здоров’я 

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня, 

ЦПМСД, КЗОЗ 

Лиманська міська 

лікарня 

683,856 

641,1 

- - 683,856 

641,1 

- - Проплата за програмне 

забезпечення. Підвищення 

оперативності в роботі, 

налагодження зворотного 

зв’язку; покращення рівня 

консультативної допомоги 

хворим 

-програмне забезпечення Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня,  

288,4 

154,4 

- - 288,4 

154,4 

- - 



КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня, 

ЦПМСД 

Для автоматизації  робочих місць 

лікарів амбулаторій ЗП-СМ 

придбано 29 комп’ютерів,   25 

принтерів та ксерокс. 

 Протягом 2017 року проведено і 

підключено до мережі  Internet 9 

амбулаторій ЗП-СМ. 

забезпечення робочих місць 

лікарі та інших співробітників 

Центру комп’ютерами (29 шт.) 

ЦПМСД 254,028 

339,6 

  254,028 

339,6 

  

- придбання 25 принтерів ЦПМСД 81,9 

106,6 

  81,9 

106,6 

  

Придбання МФУ (ксерокс ЦПМСД 18,928 

22,0 

  18,928 

22,0 

  

-підтримка мережі Інтернет Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня, 

ЦПМСД 

28,5 

9,6 

- - 28,5 

9,6 

- - 

- підключення амбулаторій 

району до мережі Інтернет 

 ЦПМСД 12,1 

8,9 

  12,1 

8,9 

  Кошти не виділялись 

Всього по розділу І:   2331,506 

811,5 

- - 2331,506 

811,5 

- -  

II. Заходи, щодо поліпшення медичної допомоги населенню 

1. Профілактика та лікування 

ВІЛ-інфекції та СНІД: 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня, 

ЦПМСД, КЗОЗ 

Лиманська міська 

лікарня 

281,4 

1795,0 

- 

847,0 

- 281,4 

161,4 

- - 

786,6 

Показник захворюваності на ВІЛ 

збільшився в 1,2 рази в 

порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року і склав 

70,9 на 100тис.нас. Проти 58,7 – 

2016 р. Захворюваність на СНІД 

збільшилася в 1,4 рази і склала 

50,29 на 100 тис.нас. проти 36,1 у 

2017 році (абс.-22 осіб, 2016 р. – 

16 осіб) Смертність на СНІД 

збільшилася в 2,5 рази і склала 

22,86 на 100 тис.нас. (абс. -10 

осіб), проти 9,0 (абс.4 особи) за 

минулий рік 

- розширення доступу населення 

області до добровільного 

консультування і тестування на 

ВІЛ-інфекцію (тест системи, 

реактиви, системи відбору крові) 

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня, 

ЦПМСД, КЗОЗ 

Лиманська міська 

лікарня  

92,7 

39,6 

- 

 

- 92,7 

32,0 

- - 

7,6 

Всього обстежено 1176 

осіб,охоплення ДКТ склав 2,7 % 

від всього населення. Придбанні 

допоміжний інвентар, вакуум-

таймери 

- розширення доступу ВІЛ-

інфікованих і хворих на СНІД до 

лікування опортуністичних 

захворювань 

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня 

20,0 

1625,7 

- 

847,0 

 

- 20,0 

3,4 

- - 

775,3 

Отримані через централізовані 

поставки медичні препарати 

(ефервен, алувія, ламівір) 



- забезпечення молочними 

сумішами дітей, народжених від 

ВІЛ – інфікованих матерів 

Протягом 

року 

ЦПМСД 14,8 

12,0 

- - 14,8 

12,0 

- - Забезпечено 7 дітей  молочними 

сумішами 

- розширення охоплення 

антиретровірусною терапією 

хворих на ВІЛ/СНІД 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня 

- - - - - - Антиретровірусна терапія на базі 

ВААРТ. 160 осіб - 76,2 %, в т.ч. 

дітей -100% 

- забезпечення медичних 

працівників засобами 

індивідуального захисту, їх 

обов’язкове страхування 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня 

110,9 

117,1 

- - 110,9 

114,0 

- - 

3,7 

Профілактика професійного 

захворювання (придбанні гумові 

рукавички, дезінфікуючі засоби, 

біонол) 

- забезпечити 100 % до – та 

післятестове консультування, 

добровільне двократне планове 

обстеження вагітних на ВІЛ-

інфекцію 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня, 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

40,0 

- 

- 

 

- 40,0 

- 

- - Обстежено двократно 285 

вагітних 

- забезпечити своєчасну 

діагностику туберкульозу у ВІЛ - 

інфікованих методом 

туберкулінодіагностики 

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня,  

3,0 

- 

- - 3,0 

- 

- -  

2. Реалізація заходів по боротьбі 

із туберкульозом: 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня, 

ЦПМСД, КЗОЗ 

Лиманська міська 

лікарня 

66,6 

157,4 

 

- 

3,1 

- 66,6 

154,3 

- - 

 

Захворюваність на туберкульоз 

за звітний період збільшилася в 

1,3 рази і склала 60,6 на 100 тис. 

населення (12 міс. 2016 р. – 45,7), 

абс. 12 міс. 2017 р. – 26 осіб, 12 

міс 2016 р. – 20 осіб. 

- забезпечення хворих на 

туберкульоз на амбулаторному 

етапі безоплатним 

рентгенологічним та 

бактеріоскопічним обстеженням 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня, 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

20,5 

48,7 

- 

3,1 

- 20,5 

45,6 

- - 

 

Виконано 2591 рентгенологічних 

досліджень, 386 бактереос-

копічних досліджень, виявлено 

ВК(+) 11. Використано 

рентгенплівки - 13,5 грн.; 

дезінфікуючих засобів - 14,8.,  

витратні матеріали - 5,3 грн. 

- забезпечення своєчасного 

проведення  

туберкулінодіагностики та 

щеплень новонароджених від 

туберкульозу  

Протягом 

року 

ЦПМСД 31,7 

92,9 

- - 31,7 

92,9 

  Випадки виявлення  

туберкульозу серед підлітків 

відсутні, серед дітей - 1. План 

туберкулінодіагностики серед 

дітей виконано на 5,3 % - 

охоплено 275 осіб 

- забезпечення хворих на 

туберкульоз соціальною 

підтримкою при амбулаторному 

Протягом 

року 

ЦПМСД 14,4 

15,8 

- - 14,4 

15,8 

  Випадки відриву від 

амбулаторного лікування 

відсутні. 141 соціальний пайок  



лікуванні одержали 29 хворих 

3. Забезпечення хворих на 

цукровий діабет інсулінами, 

цукрознижуючими 

таблетованими препаратами та 

засобами самоконтролю 

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня, 

ЦПМСД 

727,2 

2540,1 

- 

2487,3 

- 727,2 

52,8 

- - На диспансерному обліку 

знаходяться 59 хворих на 

цукровий діабет І типу, та 132 

хворих на цукровий діабет ІІ 

типу, що здійснюють споживанні 

інсуліну - 1108,9 грн. 

Забезпечення таблетованими 

цукрознижуючими препаратами 

вітчизняних виробників 

становить 100 % від потреби. На 

первинному рівні хворі на 

цукровий діабет забезпечуються 

цукрознижувальними 

медикаментами безкоштовно за 

пільговими рецептами, для 

зниження кількості ускладнень 

Таблетовані препарати   10,0 

2076,8 

- 

2076,8 

 10,0 

- 

  Отримані централізовано 

таблетовані препарати 

(диапирид, новонорм, меформіл, 

дімарил, діаглізід 

Засоби самоконтролю (тест – 

смужки для глюкометрів 

  50,0 

49,8 

 

-  50,0 

49,8 

  Придбані тест-смужки для 

хворих на цукровий діабет ІІ 

типу 

Голки для шприц ручок для дітей   6,0 

34,5 

 

34,5 

 6,0 

- 

  Витрачено 624 упаковки 

Витратні матеріали для 

визначення глікозильованого 

гемоглобіну 

  660,0 

376,0 

- 

376,0 

 660,0 

- 

  Тест-смужки – 231,9 грн.; 

щомісячний контроль – 79,6 грн. 

Витратні матеріали для 

визначення креатиніну 

  1,2 

3,0 

  1,2 

3,0 

  Обстежено 3956 осіб 

4. Проведення 

імунопрофілактики населення 

проти вакцинокерованих 

інфекцій 

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня, 

ЦПМСД, КЗОЗ 

Лиманська міська 

лікарня 

123,2 

632,5 

- 

569,1 

- 123,2 

27,5 

- - 

35,9 

Вакцини надійшли за рахунок 

центральних поставок – 14250 

доз 

5. Проведення діагностики та 

забезпечення хворих на 

онкологічні та онкогематологічні 

захворювання лікарськими 

засобами 

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня, 

ЦПМСД, КЗОЗ 

Лиманська міська 

лікарня 

29,2 

- 

- - 29,2 

- 

- -  



6. Впровадження тромболітичної 

терапії на госпітальному етапах 

надання медичної допомоги 

хворим на гостру серцево-

судинну патологію 

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня 

24,4 

145,4 

- 

54,7 

- 24,4 

90,7 

- - Витрачено медичного препарату 

брілінта по поліклініці - 36,9 грн. 

(2800 табл.), в стаціонарі – 17,8 

грн.(1346 табл.) 

7. Забезпечення пільгової 

категорії населення 

медикаментами, зубним 

протезуванням, слуховими 

апаратами, кардіостимуляторами, 

штучними кришталиками 

Протягом  

року 

Центральна 

районна ЦПМСД, 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

лікарня,  

1154,7 

841,6 

- - 1154,7 

841,6 

- - Покращення якості надання 

медичної допомоги пільговій 

категорії населення 

- медикаментами Протягом 

року 

ЦПМСД 858,9 

739,4 

- - 858,9 

739,4 

- - Пільгові рецепти на медикаменти  

одержали 3668 осіб 

- медикаментами для надання 

паліативної допомоги 

Протягом 

року 

ЦПМСД 15,8 

62,3 

- - 15,8 

62,3 

- - Пільгові рецепти на медикаменти 

одержали 29 осіб 

- зубним протезуванням Протягом  

року 

Центральна 

районна 

лікарня,КЗОЗ 

Лиманська міська 

лікарня 

270,0 

21,9 

- - 270,0 

21,9 

- - Пільгове зубне протезування 

одержали 10 осіб 

- слуховими апаратами Протягом 

року 

ЦПМСД 10,0 

18,0 

-       - 10,0 

18,0 

- - 4 особи 

8. Забезпечення надання якісної 

стаціонарної допомоги ветеранам 

Великої Вітчизняної війни 

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня, 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

56,5 

54,6 

- 

 

- 56,5 

37,9 

- - 

16,7 

Покращення надання якості 

стаціонарної допомоги ветеранам 

ВВВ (вартість 1 л. д. по 

харчуванню – 11,66 грн., по 

лікуванню 35,36 грн.) 

9. Придбання медикаментів та 

технічних засобів  для виконання 

засобів реабілітації інвалідів 

Протягом 

року 

ЦПМСД 218,5 

167,9 

- - 218,5 

167,9 

- - 13 дітей інвалідів забезпечені 

памперсами поточного року та 50 

дорослих інваліда забезпеченні 

памперсами, калоприємниками за 

рахунок залишків минулого року. 

Відмов не було 

10. Забезпечення хворих на 

орфанні захворювання 

медикаментами  

Протягом 

року  

ЦПМСД 200,0 

47,2 

- - 200,0 

47,2 

- -  

діти   80,0 

18,0 

- - 80,0 

18,0 

- - Використано 6,0 тис. одержали 

медикаменти 9 осіб 

дорослі   120,0 

29,2 

- - 120,0 

29,2 

- - Використано 7,8 тис. грн., 

одержали медикаменти 20 осіб 

11. Придбання витратних Протягом  Центральна 463,5 - - 463,5 - - Забезпечення обстеження і 



матеріалів для закладів охорони 

здоров'я 

року районна лікарня, 

ЦПМСД, КЗОЗ 

Лиманська міська 

лікарня 

1032,8  1032,8  надання медичної допомоги 

хворим, придбання реактивів, 

дез.засобів, пробірки для забору 

крові на лабораторне 

дослідження, комплекти 

гінекологічні, сумка укладка м/с 

(фельдшера) - 7 шт., витратні 

матеріали (бинти, вата, шприци, 

серветки, шпателя, термометри, 

контейнер для забору 

мокротиння) 

12. Забезпечення хворих на 

гемофілію факторами згортання 

крові для надання екстреної мед 

допомоги 

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня 

40,0 

410,9 

- 

364,0 

- 40,0 

46,9 

- - Всього на обліку знаходиться 3 

хворих на гемофілію, з них 1 

дитина. Медична допомога 

надавалась 1 хворому 5 фл. 

Імунат 80 фл. Вілате "Октонат" - 

244 фл. 

13. Створення в лікувально-

профілактичних закладах міста 

умов для безпечної експлуатації 

посудин, що працюють під 

тиском 

Протягом 

року 

Центральна 

районна ЦПМСД, 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

лікарня,  

36,0 

76,9 

- - 36,0 

76,9 

- - Забезпечення ремонту і 

метрологічного контролю 

обладнання, яке працює під 

тиском 

14. Залучення позабюджетних 

коштів 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня, 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

- - - - - - Залучено позабюджетних 

коштів: 8943,9 тис. грн., з них 

5306,6 тис. грн., як плата за 

послуги, 3637,3 тис. грн. як 

благодійні внески 

15. Забезпечення лікування 

хворим на хронічну ниркову 

недостатність (проведення 

програмного, перитонеального 

гемодіалізу та препаратами 

еритропоетину) 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня 

210,0 

131,4 

- 

 

- 210,0 

131,4 

- - Забезпечення лікування хворим 

на хронічну ниркову 

недостатність - 2 особи, 

Диспансерний нагляд - 6 осіб 

16. Забезпечення лікарськими 

засобами, витратними 

матеріалами та лікування дітей 

хворих на: 

Протягом 

року 

ЦПМСД 38,0 

- 

- - 38,0 

- 

- - Забезпечення хворих пільговими 

рецептами 

- муковісцедоз Протягом 

року 

ЦПМСД 8,0 

- 

- - 8,0 

- 

- -  

- дитячий церебральний Протягом ЦПМСД 30,0 - - 30,0 - -  



параліч року - - 

17. Забезпечення лікування 

хворих на вірусний гепати В, С 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня 

294,6 

315,1 

- 

315,1 

- 294,6 - - Одержано централізовано 

лікарський засіб  юнітрон – 96 

флаконів на суму 115,2 грн., 

ребетол 2520 табл. на суму 1,3 

грн., копегус 2520 капсул на суму 

1,3грн., лівел 2350 капс. – 5,1грн., 

пегферон 12- 30,1 грн., совалді  

672 таб.- 162,1 грн. 

18. Забезпечення медичної 

допомоги громадянам вимушено 

переміщеними з території 

проведення АТО, у т.ч. пільгової 

категорії-медикаментами 

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня, 

ЦПМСД, 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

334,4 

26,6 

- - 334,4 

26,6 

- - Всього зареєстровано 5573 осіб 

на територіях, що обслуговується 

підзвітними закладами. 4585 осіб 

даної категорії звернулися за 

поліклінічною допомогою, 543 

отримали стаціонарне лікування, 

народили 96 дітей, профогляд та 

флюроограму пройшли 1617 осіб 

Всього по розділу ІІ:   4298,2 

8375,4 

- 

4640,3 

- 4298,2 

2895,9 

- - 

839,2 

 

III. Реорганізація мережі лікувальних закладів 

- - - - - - - - -  

Всього по розділу ІІІ:  - - - - - - -  

IV. Охорона материнства і дитинства 

1. Забезпечення 100 % охоплення  

вагітних групи ризику сучасними  

методами пренатальної 

діагностики вродженої та 

спадкової патології з 

використання біохімічних 

методів обстеження 

Протягом 

року 

ЦПМСД, КЗОЗ 

Лиманська міська 

лікарня 

5,0 

- 

-         - 5,0 

- 

- -  

2. Забезпечення дітей, хворих на  

фенілкетонурію, продуктами 

лікувального харчування 

Протягом 

року 

ЦПМСД 144,0 

186,8 

- - 144,0 

186,8 

- -  

3. Забезпечення дітей перших 

двох років життя з 

малозабезпечених сімей 

пільговим харчуванням  

Протягом 

року 

ЦПМСД 29,6 

43,4 

- - 29,6 

43,4 

- - Малозабезпечені 33 дитини, 

харчування одержали 30 дітей 

4. Забезпеченняпрепаратами для 

лікування анемій вагітних та 

акушерських кровотеч  

Протягом  

року 

Центральна 

районна лікарня, 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

109,3 

71,8 

- 

52,3 

   - 109,3 

 

- - 

19,5 

Витрачено на лікування анемій 

пабал на суму 13,4 грн., 

октаплекс на суму 27,7 грн. 

отримано набір КІТ 11А для 



надання медичної допомоги на 

суму 15,7грн., оглядові набори на 

суму 11,2 грн., імуноглобулін 

антирезусний - 3,8 грн. 

5. Придбання медикаментів для 

новонароджених дітей та 

матерів, які знаходяться у 

пологовому відділенні в палаті 

інтенсивної терапії 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня 

20,0 

14,9 

- 

10,3 

- 20,0 

4,6 

- - Забезпечення медичної допомоги 

хворим. Курасорф 1 ампула, 

катетер для годування, 

пуповинний затискач для 

новонароджених 

6. Забезпечення жінок групи 

ризику контрацептивами 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня 

65,7 

10,8 

- - 65,7 

- 

- - 

10,8 

 

Всього по розділу ІV:   373,6 

327,7 

- 

62,6 

- 373,6 

234,8 

- - 

30,3 

 

V. Забезпечення інфраструктури для посилення рухової активності 

1. Організація  реабілітаційних 

кабінетів для лікування хворих з 

метою посилення рухової 

активності 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня 

- - - - - - Організація реабілітаційних 

кабінетів 

VІ. Удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та учбових закладів 

1. Проведення капітальних 

ремонтів закладів охорони 

здоров’я: 

 Міська рада, 

Центральна 

районна лікарня, 

ЦПМС, КЗОЗ 

Лиманська міська 

лікарня 

16854,085 

1952,823 

- - 5224,485 

1952,823 

- 11629,6 

- 

 

- капітальний ремонт КЛПЗ 

“Лиманська центральна районна 

лікарня”. Інфекційне відділення 

Протягом 

року 

Міська рада, 

Центральна 

районна лікарня 

4213,2 

- 

- - - - 4213,2 

- 

Кошти не виділялись 

- капітальний ремонт (санація) 

КЛПЗ “Лиманська центральна 

районна лікарня” (крім 

терапевтичного відділення) 

Протягом 

року 

Міська рада, 

Центральна 

районна лікарня 

4116,4 

- 

- - - - 4116,4 

- 

Кошти не виділялись 

Капітальний ремонт будівлі 

дитячого відділення(другий етап) 

під денний стаціонар КЛПЗ 

“Лиманська центральна районна 

лікарня” 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня 

388,427 

276,2 

- - 388,427 

276,2 

- - Підвищення якості надання 

медичної допомоги 

- проведення енергоаудиту 

будівлі КЛПЗ “Лиманська 

центральна районна лікарня” 

 Центральна 

районна лікарня 

28,0 

- 

 

- - 28,0 

- 

 

- - Кошти не освоєні 

- придбання медичного  Центральна 180,8 - - 180,8 - - Підвищення якості надання 



обладнання  витяжні шафи) районна лікарня 135,9 135,9 медичної допомоги 

- придбання медичного 

обладнання 

(автоматичний гематологічний 

аналізатор, напівавтоматичний 

біохімічний аналізатор) 

 Центральна 

районна лікарня 

670,0 

665,0 

- - 670,0 

665,0 

- - Підвищення якості надання 

медичної допомоги 

- придбання медичного 

обладнання, побутових товарів та 

меблів для денного стаціонару 

(стіл для операцій на руці СДР, 

шафа медична з сейфом біла, 

холодильник білий 0,104 м3 

диван) 

 Центральна 

районна лікарня 

31,4 

19,5 

- - 31,4 

19,5 

- - Підвищення якості надання 

медичної допомоги 

Розробка проектно-кошторисної 

документації згідно Програми 

“Проведення капітальних 

ремонтів амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини та 

фельдшерських пунктів КЗ 

“Лиманський ЦПМСД ім. М.І. 

Лядукіна” на 2017-2018 роки, у 

т.ч.: 

Протягом 

року 

КЗ “Лиманський 

ЦПМСД  

ім. М.І. Лядукіна” 

801,333 

788,023 

- - 801,333 

788,023 

- - Покращення матеріально-

технічної бази лікувально-

профілактичних закладів 

- фельдшерського пункту с. 

Закітне КЗ “Лиманського 

ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна”  

  49,72 

49,72 

- - 49,72 

49,72 

- -  

- фельдшерського пункту с. 

Ставки КЗ “Лиманського  

ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна 

  49,904 

49,904 

- - 49,904 

49,904 

- -  

- фельдшерського пункту с. 

Шандриголове КЗ “Лиманського 

ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна” 

  25,355 

25,355 

- - 25,355 

25,355 

- -  

- фельдшерського пункту смт. 

Дробишеве КЗ “Лиманського 

ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна” 

  47,57 

47,57 

- - 47,57 

47,57 

- -  

- амбулаторії ЗП-СМ смт. Ямпіль 

КЗ “Лиманського ЦПМСД ім. 

М.І. Лядукіна” 

  48,388 

48,388 

- - 48,388 

48,388 

- -  

- амбулаторії ЗП-СМ смт. Нове 

КЗ “Лиманського ЦПМСД ім. 

М.І. Лядукіна” 

  49,698 

49,698 

- - 49,698 

49,698 

- -  

- амбулаторії ЗП-СМ смт.   49,8 - - 49,8 - -  



Новоселівка КЗ “Лиманського 

ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна” 

49,8 49,8 

- другого поверху та підвальних 

приміщень КЗ “Лиманського 

ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна” 

  230,0 

230,0 

- - 230,0 

230,0 

- -  

- амбулаторії ЗП-СМ смт. 

Дробишеве КЗ “Лиманського 

ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна” 

  70,0 

70,0 

- - 70,0 

70,0 

- -  

- амбулаторії ЗП-СМ, гаражу 

смт. Зарічне КЗ “Лиманського 

ЦПМСД ім. М.І. Лядукіна” 

(коригування) 

  173,31 

160,0 

- - 173,31 

160,0 

- -  

- проведення робіт з авторського 

нагляду по об'єкту “Капітальний 

ремонт амбулаторії ЗП-СМ, 

гаражу смт. Зарічне” 

  4,615 

4,615 

- - 4,615 

4,615 

- -  

- проведення робіт з авторського 

нагляду по об'єкту “Капітальний 

ремонт амбулаторії ЗП-СМ смт. 

Дробишево” 

  2,973 

2,973 

- - 2,973 

2,973 

- -  

-капітальний ремонт 

фельдшерського пункту с.Ставки 

КЗ “Лиманський ЦПМСД ім. М.І. 

Лядукіна” 

Протягом 

року 

Міська рада, 

ЦПМСД 

1500,0 

- 

- - 700,0 

- 

- 800,0 

- 

Кошти повернено 

- капітальний ремонт приміщень 

ІІ-го поверху, конференц-залу КЗ 

“Лиманського ЦПМСД ім. М.І. 

Лядукіна” 

Протягом 

року 

Міська рада, 

ЦПМСД 

700,0 

- 

- - - - 700,0 

- 

 

- капітальний ремонт 

фельдшерського пункту с. 

Шандриголове 

Протягом 

року 

Міська рада, 

ЦПМСД 

900,0 

- 

- - - - 900,0 

- 

 

- капітальний ремонт 

фельдшерського пункту с.Закітне 

КЗ “Лиманський ЦПМСД ім. М.І. 

Лядукіна” 

Протягом 

року 

Міська рада, 

ЦПМСД 

1900,0 

- 

- - 1000,0 

- 

- 900,0 

- 

Кошти повернено 

- капітальний ремонт 

фельдшерського пункту смт. 

Дробишеве 

Протягом 

року 

Міська рада, 

ЦПМСД 

84,244 

68,2 

- - 84,244 

68,2 

- -  

Капітальний ремонт амбулаторії 

загальної практики-сімейної 

медицини смт. Ямпіль КЗ 

Протягом 

року 

Міська рада, 

ЦПМСД 

577,981 

- 

- - 577,981 

- 

- - Кошти повернено 



“Лиманський ЦПМСД                     

ім. М.І. Лядукіна” 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

Протягом 

року 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

679,2 

199,2 

- - 679,2 

199,2 

- -  

- капітальний ремонт (санація) 

пральні КЗОЗ “Лиманська міська 

лікарня” 

Протягом 

року 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

 

120,0 

- 

- - 120,0 

- 

- - Кошти не освоєні 

- капітальний ремонт (санація) 

поліклініки КЗОЗ “Лиманська 

міська лікарня” 

Протягом 

року 

 

 120,0 

- 

- - 120,0 

- 

- - Кошти не освоєні 

- капітальний ремонт дезкамери 

КЗОЗ “Лиманська міська 

лікарня” 

  120,0 

- 

- - 120,0 

- 

- - Кошти не освоєні 

- капітальний ремонт будівлі 

харчоблоку та бухгалтерії з 

заходами термомодернізації та 

благоустроєм прилеглої території  

  199,2 

199,2 

- - 199,2 

199,2 

- -  

- реконструкція будівлі моргу під 

котельню на твердому паливі  

КЗОЗ “Лиманська міська 

лікарня” 

  120,0 

- 

- - 120,0 

- 

- - Кошти не освоєні 

- капітальний ремонт 

лікарняного ліфта в будівлі 

терапевтичного та дитячого 

корпусу КЗОЗ “Лиманської 

міської лікарні”  

Протягом 

року 

 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

 

32,3 

- 

- - 32,3 

- 

- - Кошти не освоєні 

Виготовлення проектно-

кошторисної                      

документації “Реконструкція 

будівлі аптеки під діагностичний 

центр, розташований за адресою: 

вул. Гасієва (Чапаєва) 36а, м. 

Лиман, Донецької області” 

Протягом 

року 

 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

 

130,0 

129,8 

- - 130,0 

129,8 

- - Покращення якості надання 

медичної допомоги пацієнтам 

лікарні 

2. Удосконалення матеріально-

технічної бази 

  1802,3 

501,1 

- - 642,8 

501,1 

- 1159,5 

 

 

- технічне обслуговування 

рентгенологічного обладнання 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня 

100,0 

36,1 

- - 100,0 

36,1 

- - Проведено технічне 

обслуговування флюорографу 

- забезпечення обладнанням 

робочого місця лікарів 

поліклініки персональним 

комп’ютером 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня, 

ЦПМСД, КЗОЗ 

Лиманська міська 

218,0 

59,2 

- - 218,0 

59,2 

- -  

 



лікарня 

- придбання медичного 

обладнання для КЛПЗ 

“Лиманська центральна районна 

лікарня” 

Протягом 

року 

Центральна 

районна лікарня 

1159,5 

- 

- - - 

 

- 1159,5 

- 

 

- придбання медичного 

обладнання 

Протягом 

року 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

200,0 

281,0 

- - 200,0 

281,0 

- - Придбання лінійних датчиків для 

обстеження молочної залози,  

щитовидної залози, 

інтравагінального датчика 

- придбання медичного 

обладнання Апарат 

рентгенівський Дентальний 

ORIX 

Протягом 

року 

КЗОЗ Лиманська 

міська лікарня 

82,0 

81,8 

  82,0 

81,8 

   

- придбання холодильників  для 

до оснащення амбулаторій: 

міської ЗП-СМ, ЗП - СМ м-ну 

“Південний”, ЗП - СМ смт. 

Зарічне, ЗП “ СМ смт. Нове  

Протягом 

року 

ЦПМСД 42,8 

42,8 

- - 42,8 

42,8 

- - Покращення матеріально-

технічної бази амбулаторій ЗП – 

СМ Центру 

Всього по розділу VI:   18855,585 

2782,723 

- - 6066,485 

2782,723 

- 12789,1 

- 

 

ВСЬОГО по І –VІ розділах:   25858,891 

12297,323 

- 

4702,9 

- 13069,791 

6724,923 

- 12789,1 

869,5 

 

 



Виконання 

основних показників розвитку охорони здоров’я населення Лиманської ОТГ за 2017 рік 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

фактичне 

виконання 

2017 рік 

програма 

на рік 

фактичне 

виконання 

фактичне виконання у % 

до програми 

на 2017 рік 

до відповідного 

періоду 2016 року 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість лікарняних  ліжок (на кінець року) у розрахунку на  

10 тисяч населення 
ліжок 45,4 45,4 45,9 101,1 101,1 

Загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення) випадків 25276,1 39520,0 15336,4 38,8 60,7 

Кількість хворих на туберкульоз з уперше в житті 

встановленим діагнозом – всього  
осіб 20 10 26 в 2,6 р.б. 130,0 

       у розрахунку на 100 тис. населення випадків 45,7 22,6 60,05 в 2,7 р.б. 131,4 

Смертність населення від:       

      СНІДу випадків 4 - 10 - в 2,5 р.б. 

      туберкульозу випадків 6 - 2 - 33,3 

Материнська смертність (на 100 тис. народжених живими) випадків - - - - - 

Малюкова смертність (на 1000  народжених живими) випадків - - 4 - - 

Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання 

мережі закладів охорони здоров’я  

грн. на          

1 особу 
826,81 1010,05 1373,88 136,0 166,2 

Обсяг коштів місцевого бюджету на 1 мешканця, виділених на 

поліпшення матеріально-технічної бази ЛПУ району 

первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги  

грн. на                

1 особу 
68,06 - 56,29 - 82,7 

Відсоток фінансування з місцевого бюджету, виділеного на 

первинну медичну допомогу 
% 3,3 2,5 4,0 - - 

 


