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до рішення  виконавчого комітету  
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З В І Т  
про результати  діяльності комунального некомерційного підприємства  

«Лиманська центральна районна лікарня» у  2021 році 
 

 Комунальне некомерційне підприємство «Лиманська центральна районна 
лікарня» надає спеціалізовану (вторинну) медичну допомогу населенню Лиманської 
ОТГ. 
 Лікарня акредитована на першу категорію, має ліцензії на здійснення 
медичної практики, на здійснення господарської діяльності, пов’язаної з обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. У 2018  році КНП 
«Лиманська ЦРЛ» атестована на звання «Лікарня  доброзичлива до дитини». 
 Основним завданням КНП «Лиманська ЦРЛ»  є збереження здоров'я 
населення Лиманської ОТГ, забезпечення його доступною, якісною та своєчасною 
медичною допомогою.  
 Населення Лиманської ОТГ складає 41338 осіб, з них міського населення 
30777 осіб, сільського – 10561, дітей – 7799, зареєстровано тимчасово переміщених 
осіб – 22894.  
 КНП «Лиманська ЦРЛ»  має в своєму складі консультативно-діагностичну 
поліклініку та стаціонарні відділення на 181 ліжко, забезпеченість ліжками 
становить 43,9 при середньо обласному показнику 65,4 та денний стаціонар на 30 
ліжок. 
 В лікарні  працює 51 лікар, з них 33,3% осіб пенсійного віку, 158 медсестер, 
85молодших медсестри. Число знову прийнятих в ЦРЛ в 2021 р - 42 осіб.  
Звільнилося 73 осіб. 
 Лікарів вищої кваліфікаційної категорії 41,2%, 1 кваліфікаційної категорії 
23,5%, ІІ кваліфікаційної категорії 5,9%, без категорії – 29,4%. 
 У 2021 році народилося 275 дітей (2020р. - 281 дитина). Показник 
народжуваності знизився і склав 6.6 на 1000 населення проти 6,7 у 2020 році. 
 Смертність за звітний період збільшилась і склала 28.5 на 1000 населення 
проти 22,7 у 2020 році. 
 Зростання смертності обумовлене COVID-19. 
 В структурі смертності 1 місце займає COVID-19, 165 хворих - 62,7% від 
загальної кількості померлих. На другому місці -   захворювання органів кровообігу 
– 41 випадок - 15.6%. 
 Аналіз смертності показав на необхідність вакцинації населення ОТГ , що 
необхідно посилити контроль за  виявленням хворих із захворюваннями органів 
кровообігу, а також своєчасності виявлення злоякісних новоутворень. 
 За звітний період питома вага населення профілактичними оглядами 
збільшилась і склала 99,8 (2020 р. – 96,7).   
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На обліку в кабінету профілактики і лікування ВІЛ/СНІДу знаходиться 223 
особи. У 2021 році на облік взято 13 осіб. 
 Показник захворюваності на ВІЛ зменшився у порівнянні з минулим роком  і 
склав 31,44 на 100 тис. населення (2020р. – 58,27). Захворюваність на СНІД 
зменшилась і склала 7 випадків – 16,9 на 100 тис. населення (в 2020 р. – 15 випадків 
- 34,99 на 100 тис. населення). 
 Смертність від СНІДу збільшилась і склала 9,68 (4 випадків) проти 7,05 за 
2020р. (3 випадки). 
 З метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції охоплено ДКТ – 1208 осіб – 2,9% 
при необхідних 5 % охоплення всього населення.  
 Питання материнства і дитинства залишаються пріоритетними в діяльності 
закладуохорониздоров'я. У 2021р. кількість пологів у пологовому відділенні ЦРЛ 
склала 311 (2020р. -  372).  
 Акушерське відділення забезпечено препаратами для надання невідкладної 
допомоги, в тому числі і при кровотечах.  В лікарні є цілодобовий доступ до 
препаратів крові.  
 Показник вакцинації новонароджених БЦЖ  в пологовому відділенні-73,5% 
(230 дитина). 
 Приділяється постійна увага медичному забезпеченню ветеранам війни та 
особам до них прирівняних. Вартість ліжко-дня з лікування цієї категорії хворих 
зросла  з 35,08 грн. у 2020 році до 132,46 грн. у 2021 році. Вартість харчування 
одного ліжко-дня становить 58,15 грн. Проводиться безкоштовне зубне 
протезування. У 2021 році на це було витрачено 30082,93грн.   
 В 2021р. на підставі договору з НСЗУ КНП «Лиманська ЦРЛ» отримала 
пакети на надання медичних  послуг  за напрямками: 
«СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ 
ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ», 
«ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ 
УМОВАХ»,  
«МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ»,  
«ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ОСІБ ІЗ ВІРУСОМ 
ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ (ТА ПІДОЗРОЮ НА ВІЛ)» 
«МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ В АМБУЛАТОРНИХ 
УМОВАХ (ПРОФІЛАКТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДІАГНОСТИКА, 
ЛІКУВАННЯ ТА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ). 
«СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМ З ГОСТРОЮ 
РЕСПІРАТОРНОЮ ХВОРОБОЮ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЮ 
КОРОНАВІРУСОМ SARS-CoV-2» 
ВЕДЕННЯ  ВАГІТНОСТІ  В  АМБУЛАТОРНИХ  УМОВАХ 
ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКО-
ПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)ГІСТЕРОСКОПІЯ 
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СТОМАТОЛОГІЧНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА В АМБУЛАТОРНИХ 
УМОВАХ 
 Доходи від програми  медичних гарантій НСЗУ за 2021 рік  склали-66174,5 
тис. грн. Платні послуги склали 5156,9 тис. грн.( проти 4355,4  тис.грн минулого 
року. Благодійні внески  в 2021 році - 4343,7 тис.грн.  проти –2867,4 тис. грн 
минулого року. 
 Загальний фонд витрат на утримання лікарні в 2021р. склав  77197,4тис. грн.  
 Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями склала  73,7%, на 
енергоносії – 6,9%. на медикаменти – 7,9%, капітальні видатки – 4,1%, на предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар – 2,0%, на продукти харчування – 2,0%, на інші 
витрати – 3,4%. 
 На фінансування соціально-економічної програми  в 2021р з усіх рівнів 
бюджету витрачено 3713,0  тис.грн., за минулий 2020 рік – 18174,8 тис.грн 
 В межах виконання Програми «Профілактика та лікування серцево-судинних 
та судинно-мозкових захворювань на території Лиманської ОТГ на 2018 – 
2022роки»  за рахунок місцевого бюджету в 2021 році   придбань не було.  За 
рахунок Державного бюджету купувались ліки і засоби медичного застосування на 
суму 76650,7 грн. 
 Крім того лікарнею придбано:  
За рахунок коштів НСЗУ: 

- Електрокардіографи – 118,35 тис.грн. 
- Стоматологічні інструменти – 50,0 тис.грн 
- Апарат УЗД – 1550,0 тис.грн 
- Аналізатор газів крові та електролітів – 234,7 тис.грн 
- Каталки  - 51,9тис.грн 
- Матраци проти пролежневі з компресором -21,6 тис.грн 
- Рецилькулятор бактерицидний – 81,1 тис.грн ; 
- Генератор  бензиновий – 18,4 тис.грн. 
Безоплатно отримано та з благодійного фонду  передано: 

 апарат ШВЛ- 2614,0 тис.грн.; 
            дефібрилятор – 66,9 тис.грн. ; 
калькоскоп – 108 тис.грн.; 
            повітряний стерилізатор- 13,9 тис. грн.; 
негатоскоп медичний – 4,0 тис.грн. ; 
            гінекологічне  крісло  - 8,0тис.грн. ; 
            шафа медична  ( 2шт.) – 6,0тис. грн. ; 
            кушетка медична  - 4,1 тис.грн. ; 
            медичне крісло (4шт.) – 3,9 тис.грн. ; 
            стілець лікаря (3 шт.) – 8,4 тис.грн 
            стіл медичний (2 шт.) – 11,2 тис.грн.; 
            холодильник  - 18,5 тис.грн; 

                      ШВЛ – 171,9 тис. грн.; 
                      Візок п’ятиколісний – 25,2 тис.грн.; 
 За рахунок коштів місцевого бюджету: 
              Кисневі концентратори -317тис.грн. 
Доходи і витрати   за 2021 р. 
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КНП «Лиманська центральна лікарня» створена  для надання платних послуг   з 
медичного обслуговування населення відповідно до законодавства України 
населенню . Держава гарантує  повну оплату надання громадянам необхідних їм 
медичних послуг та лікарських засобів, що передбачено програмою медичних 
гарантій, оплата яких гарантується  за кошти держбюджету, тому  основним 
замовником є Національна служба здоров’я України. У  2021 році лікарня надала 
медичних послуг на суму 71856,2 и грн, в тому числі  медичних послуг  за пакетами 
медичних гарантій  на 66174,5тис. грн,  інших платних послуг (профогляди, 
звернення пацієнтів без направлення від сімейного лікаря, оренда)  на суму 
5681,7тис. грн.-  це є власні кошти лікарні. 
 Також у 2021 році місцевим бюджетом було виділено  цільових коштів у сумі 
7666,6тис. грн. 
Отримані кошти були направлені на :  
- Закупівлю обладнання  за рахунок: 
-   коштів місцевого бюджету – 317,0тис. грн., 
-  за рахунок коштів НСЗУ – 2126,05тис.грн. 
- Виплату заробітної плати з нарахуванням : 
-  за рахунок місцевого бюджету у сумі  -193,1тис. грн,  
- за рахунок власних коштів у сумі – 4453,9 тис.грн. , 
- за рахунок коштів  НСЗУ – 52289,96тис.грн. 
- На закупку  матеріалів (ліків,виробів медичного призначення,засобів захисту, 

дез.засобів, медичного кисню , паливно-мастильних ,продуктів харчування та 
інше ): 

- за рахунок  коштів місцевого бюджету – 376,92 тис. грн., 
-  за рахунок власних коштів у сумі 1131,1тис. грн, 
- за рахунок коштів НСЗУ- 9433,08 тис.грн. 
- На комунальні послуги: 
- за рахунок  коштів місцевого бюджету – 5304,2тис. грн., 
- На послуги крім комунальних: 
- за рахунок  коштів місцевого бюджету – 688,08тис грн., 
-  за рахунок власних коштів у сумі – 96,7тис. грн, 
-  за рахунок коштів НСЗУ – 1107,06 тис.грн. 

На капітальні  видатки : 
- за рахунок місцевого бюджету – 787,3 тис. грн. в  т.ч.: 

     «Розробка  проєктно-кошторисної документації  та  виконання її експертизи 
по об'єкту:" Реконструкція  ( з термо модернізацією) будівлі інфекційного 
відділення Комунального некомерційного підприємства  "Лиманська центральна 
районна лікарня", за адресою  вул.Незалежності,буд.64 м.Лиман Донецької 
області"- 446,4 тис.грн.; 
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 «Виконання технічного нагляду за будівельними  роботами по 
об'єкту:"Капітальний ремонт  частини будівлі Лиманської центральної  районної 
лікарні по вул.Незалежності,64 в місті Лиман Донецької області" 
49,1 тис.грн.; 
«Виготовлення  проектно-кошторисної  документації по об’єкту: «Нове 
будівництво  кисневої станції з генератором кисню з комплектом обладнання і 
підключення корпусів до медичного газопостачання КНП «Лиманська 
центральна районна лікарня» за  адресою: м.Лиман, вул..Незалежності,64. 
Коригування.» – 128,3 тис.грн.; 
        «Виготовлення  проектно-кошторисної  документації по об’єкту: 
«Капітальний ремонт.Влаштування багатофункціонального  підйомника в 
будівлі  КНП «Лиманська ЦРЛ» за  адресою : вул. Незалежності ,64 м. Лиман 
Донецької області» з проходженням експертизи по даному  об’єкту.» – 163,5 
тис.грн. 

 Проводиться значна освітня робота медпрацівниками лікарні: акції з 
проведення УЗД молочних залоз, Дні боротьби з раком, Дні діагностики меланоми, 
заходи щодо первинної і вторинної профілактики серцево-судинних і 
цереброваскулярниххвороб і інше. Інформація про ці події регулярно висвічується 
на сайті ЦРЛ та на офіційній сторінці лікарні у фейсбуці. 
Основні пріоритетні напрямки підприємства  на 2022р.: 
-поліпшення умов перебування пацієнтів і роботи медперсоналу шляхом зміцнення 
матеріально-технічної бази лікарні; 
- проведення капітального ремонту  інфекційного відділення; 
- впровадження ресурсозберігаючих технологій і ефективне використання ресурсів 
району;  
- забезпечення виконання завдань, передбачених державними, регіональними та 
місцевими програмами з питань охорони здоров'я;  
- проведення широкої роз'яснювальної роботи серед населення щодо популяризації 
здорового способу життя, профілактиці захворювань, по реформі охорони здоров'я, 
необхідність вакцинації проти COVID-19;  
-публікація статей, організація "круглих столів", подальша робота телефонів "гаряча 
лінія";  
- забезпечення ефективної взаємодії зі службами і відділами соціального захисту, 
освіти, культури, фондами соціального страхування, профспілковими та 
громадськими організаціями. 
 
Виконуюча обов’язки директора 
КНП «Лиманська ЦРЛ»                                            Вікторія ДЕМИДОВА 


