
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                       м. Лиман                                             №________ 
 
Про заслуховування звіту про роботу 
Комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Лиманської міської ради за 2021 рік 

 
 
 Заслухавши звіт директора Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради, керуючись ст. 17, 
пп. 3 п. «а» ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ:   
 
 1. Звіт директора Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради про роботу за 2021 
рік взяти до відома (додається).  
 2. Визнати роботу Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради задовільною. 
 
 
 
 
Міський голова                            Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
міської ради 
   №    

 
ЗВІТ  

про роботу Комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради  

за 2021 рік 
  

Протягом 2021 року структура КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради не 
змінювалась. На території Лиманської ОТГ первинну медичну допомогу населенню 
надавали 12 амбулаторій ЗПСМ, 19 фельдшерських пунктів, пункт невідкладної 
медичної допомоги. 

В 2021 році КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради уклало 3 договори з 
Національною службою здоров’я України і відповідно до умов цих договорів надає 
пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, а саме:  

- «Первинна медична допомога»;  
- «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, причиненої 

коронавірусом SARS-Cov-2»;  
- «Супровід і лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, на 

первинному рівні медичної допомоги». 
Станом на 01.01.2022 року кількість заключених декларацій з лікарями складає 

35832 чоловік, що становить 87,3% від всього населення, які уклали декларації з 
сімейними лікарями та дільничними педіатрами. Сімейний лікар згідно нормативу 
повинен укласти декларацій на 1800 осіб, дільничний педіатр – 900 осіб. Середнє 
число укладених декларацій по сімейним лікарям складає – 2148 осіб, дільничним 
педіатрам – 905 осіб.  

Всього кількість лікарів станом на 01.01.2022 року складає 24 особи, з них: 
- пенсійного віку – 2 чол.  
- в декретній відпустці – 3 чол.; 
- на лікарняному – 1чол.  
Укомплектованість лікарями складає – 91,3% (2020 – 81,5%), середніми 

медичними працівниками –  89,1% (2020р. – 88,2%).   
Забезпеченість сімейними лікарями складає –  5,1 на 10 тисяч населення (2020 – 

3,9). 
Лікарі постійно підвищують кваліфікацію згідно наказу МОЗ України №446 від 

22.02.2019 «Про безперервний професійний розвиток лікарів».  
Серед лікарів мають кваліфікаційну категорію 78,3% проти за 2020 рік – 65,2% 

від всього лікарів (з 23 лікарів атестовано 18 осіб, не підлягають атестації 5 осіб). 
Середні мед.працівники проатестовані на 86,7% – (2020 -  88,3%).  

На кінець звітного періоду залишається не укомплектовані лікарями 1 сімейна  
амбулаторія – с. Нове, фельдшерами 7 ФП – с.Олександрівка, с.Старий Караван, 
с.Зелена Долина, с.Ставки,  с. Діброва, с .Колодязі, ФП смт. Дробишево. З 01.01.2022 
року згідно рішення сесії міської ради закриті  ФП с.Колодязі, Зелена Долина, Старий 
Караван, а також інші ФП реорганізовані в медичні пункти тимчасового базування.  
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Протягом 2021 року 2 сімейних лікаря знаходяться у декретній відпустці по 

догляду за дитиною в зв’язку з чим відсутні лікарі для подальшого укладання 
декларацій.  

В КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради проходять інтернатуру по сімейній 
медицині 2 лікаря, один з яких приступе до роботи з 01.08.2022 року. Таким чином 
Підприємство має можливість забезпечити населення м.Лиман первинною медичною 
допомогою, а саме мешканців мікрорайону «Південний».  

На даний час відмови в наданні безкоштовної первинної медичної допомоги 
незадекларованим особам відсутні. 

Основне фінансування КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради 
відбувається за рахунок коштів Національної служби здоров’я України, а 
також коштів бюджету Лиманської міської територіальної громади згідно 
Комплексної Програми утримання закладів первинного та вторинного рівня 
надання медичної допомоги на 2020-2022роки.  

За рахунок коштів місцевого бюджету згідно Програми було профінансовано у 
2021 році на суму 4347,3 тис.грн., а саме на виконання наступних заходів:  

1. Для виконання реабілітаційних заходів щодо забезпечення інвалідів 
безкоштовно памперсами, калоприйомниками, сечоприйомниками було 
профінансовано 302,0 тис.грн. (дорослі-45 чол., діти-17 чол.). 

2. Придбано 7 слухових апаратів для пільгової категорії хворих, на суму – 312,5 
тис.грн. (для дорослих-4 чол, дітей-3 чол.). 

3. На забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян для 
амбулаторного лікування профінансовано – 928,8 тис.грн. (отримали 621 чол.) (2020 – 
832,8 тис.грн. – 1011 чол.), в тому числі хворим на орфанні захворювання 
профінансовано – 119,5 тис.грн. (33чол.). 

4. З місцевого бюджету соціальні пайки одержали 15 осіб хворих на 
туберкульоз (2020 - 35 хворих), які знаходяться на амбулаторному лікуванні, на 
загальну суму 11,1 тис.грн. Відриви від лікування відсутні. 

5. Забезпечено молочними сумішами дітей віком до 1-го року з 
малозабезпечених родин -  24 дитини на загальну суму 25,4 тис.грн 

6. Дооснащена амбулаторія ЗПСМ мікрорайону «Південний» на суму – 249,8 
тис.грн, придбано автоматичний  гематологічний аналізатор, аналізатор сечі. 

7. Проведено капітальний ремонт системи опалення, а також придбано 
твердопаливні котли опалювання для амбулаторій ЗПСМ смт. Зарічне, с.Нове на 
загальну суму – 225,0 тис.грн.  

8. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на суму – 1437,7 тис.грн. 
 
 На території обслуговування ЦПМСД проживає 41066осіб, що на 272 
особи менше минулого року, в тому числі: 
- дорослі      – 33853 особи – 82,4% від всього населення; 
   з них працездатного віку  – 20706 особи – 61,2% від дорослого населення; 
- підлітки      – 1215 осіб  
- діти віком до 14 років    – 5998 осіб.  
  
 Демографічна ситуація протягом 2021р. залишається негативною:  
- народжуваність зменшилась на 2,2%  і склала –6,6 на 1000 населення, 
народилось – 275 немовлят  (2020 р. народилось -  281 дітей); 
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- смертність збільшилась  на 23,3% і склала 28,5 на 1000 населення, померло – 1174 
особи (2020 р. померло – 952 особи). 

За звітній період випадки малюкової смертності відсутні, (2020 –2 випадки, 
показник склав – 6,4 на 1000 новонароджених).  

Захворюваність соціально-небезпечними хворобами на території Лиманської 
МТГ зменшилась: 

-  вперше виявлено випадків туберкульозу серед дорослих за 2021 р. - 6 
(2020р. – 19 випадок), серед дітей - відсутні; 

- вперше виявлено онкозахворювань – 26 випадків (2020 – 32 випадки); 
- вперше виявлено ВІЛ-інфекції – 13 випадків, проти 25 випадків за 2020 

рік. 
Але захворюваність знизилась в зв’язку з карантинними заходами по 

коронавірусній інфекції, що привело до зниження кількості виконаних флюорографій 
органів грудної клітини для своєчасного виявлення туберкульозу, проведених ДКТ на 
своєчасне виявлення ВІЛ-інфекції, обстежень на своєчасне виявлення 
онкозахворювань. 

Обсяг виконання рутинних профілактичних щеплень населення не задовільний: 
серед дорослого населення склав – 38,4% від плану (2020 р. - 50,2%), серед дітей – 
74,8% від плану на рік (2020 р. - 81,5%).  

Протягом року активно проводилась імунізація проти коронавірусної інфекції. 
Станом на серед дорослого населення першою дозою щеплено 43,49%, другою дозою – 
37,89%. Розпочата імунізація додатковою дозою. 

За 2021р. вперше признано інвалідами 63 особи працездатного віку,  показник 
склав 30,4 на 1000 осіб працездатного віку (2020 р. – 33 особи). 

 
Рівень первинної інвалідності дітей на 10 тисяч дитячого населення склав 15,3 

(абс. – 11 дітей), що на рівні минулого року. 
Амбулаторії ЗПСМ КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради мають 51 ліжко в 

денних стаціонарах, на яких проліковано за звітний період 1958 хворих, проти 2354 за 
2020 рік. У стаціонарах на дому проліковано 695 хворих (2020 - 926 хворих). Зниження 
кількості пролікованих хворих пов’язано з пандемією та карантинними заходами.  

В Центрі працює пункт невідкладної медичної допомоги. Протягом звітного 
періоду здійснено 3756 виїздів, що на 174 більше минулого року. 

Протягом 2021 року на сайті міської ради та офіційному сайті КНП «ЦПМСД» 
Лиманської міської ради щомісячно оновлювалась інформація на актуальні медичні 
теми, всього – 17 статей. В місцевій газеті «Зоря» надруковано 9 статей щодо 
профілактики захворювань, а також питань здорового способу життя.             
 
 
 
Директор       Андрій РЕБРОВ 
 
 
 
 
 
 


