Виконання бюджету по галузі «Охорона здоров’я» за 2017 рік
Видатки на галузь в цілому складають 1 247 189,3 тис.грн. при уточненому
плані 1 261 500,4 тис.грн. або 98,9%.
За рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету використано
663 602,3 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 663 335,7 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
використано 14 757,4 тис.грн., що складає 100,0% річного плану.
По загальному фонду бюджету міста на галузь спрямовано 1 021 758,1 тис.грн.
при уточненому плані 1 027 559,4 тис.грн., що складає 99,4% річного плану.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями проведені в сумі
810 799,8 тис.грн. при плані 814 678,1 тис.грн. (річний план виконаний на 99,5%).
На розрахунки за енергоносії та комунальні послуги використано
70 823,7 тис.грн., що складає 97,8% уточненого річного плану (економія коштів
пов’язана зі зменшенням тарифу на теплову енергію, припиненням роботи пралень
та котельні, а також зменшенням споживання енергоносіїв в натуральних
показниках внаслідок вжиття заходів з енергозбереження, а саме: покращення
теплових характеристик приміщень за рахунок утеплення покрівель, заміни вікон,
дверей, інженерних мереж, ремонту теплового пункту з заміною водопідігрівача і
теплової автоматики на ГВП, водопроводу і водомірного вузла, заміна лікарняних
ліфтів з установкою сучасного обладнання; наявністю середньої температури
повітря у опалювальний період вищою, ніж у попередні роки).
Оплачено за медикаменти та перев’язувальні матеріали 67 028,7 тис.грн. або
99,7% плану. Видатки на харчування проведені в сумі 12 192,7 тис.грн. або 99,9%
річного плану. На відшкодування пільгових пенсій медичним працівникам, що
працюють на посадах із шкідливими і важкими умовами праці, спрямовано
1 911,3 тис.грн. Видатки на пільгове зубопротезування та придбання пільгових
медикаментів склали 30 930,8 тис.грн., або 99,8% плану, інші поточні трансферти –
1 840,9 тис.грн. (100% річного плану).
Видатки спеціального фонду проведені в сумі 225 431,2 тис.грн., що складає
96,4% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.
Капітальні видатки по галузі проведені в обсязі 146 226,3 тис.грн. або 95,7%
річного плану. По бюджету розвитку витрачено 119 957,5 тис.грн., а саме:
§ на придбання обладнання та предметів довгострокового користування –
87 173,0 тис.грн.;
§ на капітальні ремонти – 32 784,5 тис.грн.
Видатки на проведення робіт з реконструкції склали 13 028,7 тис.грн.
За рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені видатки в сумі
26 268,8 тис.грн.
На виконання заходів 2-х міських програм в галузі охорони здоров’я в
минулому році було спрямовано 273 886,7 тис.грн.
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя
на 2017 рік
Мережа закладів охорони здоров'я первинного рівня надання медичної
допомоги м. Запоріжжя складається з 8 центрів первинної медико-санітарної
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допомоги (далі - центрів ПМСД), до складу яких входять 72 амбулаторії сімейного
лікаря. Крім того, на базі КУ «Міська лікарня №7» функціонують 2 амбулаторії
сімейного лікаря. Перші 2 центри були створені в Шевченківському районі міста в
серпні 2013 року, інші 6 розпочали функціонувати з січня 2014 року.
Кількість населення, що обслуговується первинною ланкою, складає понад
745 тисяч, з них: 115 тисяч - діти, 313 тисяч – люди похилого віку.
В 2017 році на виконання завдань програми спрямовано 78503,8 тис.грн. при
плані 75087,4 тис.грн. (виконання становить 104,5 %).
Первинну медико-санітарну допомогу надають лікарі-терапевти дільничні,
педіатри дільничні, лікарі загальної практики-сімейної медицини та сестри медичні.
Одним з найважливіших заходів програми з метою зміцнення кадрового
потенціалу на первинній ланці було впровадження з 01.04.2016 надбавки медичним
працівникам за обсяг та якість виконаної роботи. Це дало змогу підвищити
заробітну плату щомісяця лікарям в середньому на 1400 грн., сестрам медичним на
900 грн. В 2017 році виплату надбавок було збережено і на це спрямовано
20991,5 тис.грн. коштів бюджету міста.
Завдяки цьому стабілізувалася кадрова ситуація укомплектованість центрів
ПМСД лікарями і медичними сестрами значно зросла з минулим роком і склала 94,1
% та 87,3 % відповідно.
Вперше в 2017 році 197937 мешканців міста Запоріжжя, що страждають на
серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму були
забезпечені лікарськими засобами згідно державної програми реімбурсації
«Доступні ліки», на що спрямовано 14737,7 тис.грн.
На забезпечення амбулаторно-поліклінічної допомоги було спрямовано 3800,0
тис.грн на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення, забезпечено
роботу пунктів невідкладної медичної допомоги, на що спрямовано 402,2 тис.грн.
Первинна ланка здійснює облік, ведення реєстру громадян, які страждають на
різні захворювання, в тому числі і рідкісні (орфанні) – муковісцидоз, фенілкетонурія
та інші, динамічний нагляд та диспансерне спостереження, визначає та проводить
заходи з їх профілактики, забезпечує надання відповідної медичної допомоги та
організовує забезпечення необхідними лікарськими засобами та виробами
медичного призначення. На орфанні захворювання було спрямовано за рахунок
коштів бюджету міста 5 748,6 тис.грн., а саме:
- 19 дітей, які страждають на найпоширеніше генетичне захворювання муковісцидоз, яке характеризується ураженням ендокринних залоз життєво
важливих органів і має здебільшого важкий перебіг і серйозний прогноз, були
забезпечені дороговартісними ферментними препаратами, на що використано 1918,1
тис.грн. коштів бюджету міста.
- 12 дітей, які страждають на рідкісне аутосомно-рецесивне генетичне
захворювання, пов’язане з порушенням метаболізму амінокислот- фенілкетонурію,
були забезпечені продуктами лікувального харчування, на що спрямовано 1130,4
тис.грн.
- 46 пацієнтів з пересадженими органами потребують постійного прийому
імуносупресивних препаратів, які пригнічують імунітет з метою профілактики
реакції відторгнення пересаджених органів. Всі пацієнти були забезпечені у
повному обсязі життєвонеобхідними препаратами, на що спрямовано 2700,1 тис.грн.
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Також в рамках програми 23 пацієнти із термінальною стадією хронічної
хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією були забезпечені
транспортуванням на діаліз та до дому.
Особливої уваги потребують заходи щодо профілактики, раннього виявлення
та лікування соціально небезпечних захворювань, за 2017 рік проведено
туберкулінодіагностику 46564 дітям та підліткам, на що спрямовано 2733,5 тис.грн.
Впродовж 2017 року приділялася значна увага реабілітації інвалідів. В рамках
програми для забезпечення 942 інвалідів та дітей-інвалідів, які потребують
щоденного застосування підгузників, калоприймачів та сечоприймачів відповідно до
функціональних порушень внаслідок захворювання та згідно з індивідуальною
програмою реабілітації було використано 8057,2 тис.грн., що вдвічі більше ніж у
2016 році.
На пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги спрямовано
21989,3 тис.грн. (виконання становить 119,8 %), в тому числі:
I. На оснащення матеріально-технічної бази 8-ми центрів первинної медикосанітарної допомоги використано 1825,4 тис.грн., що дало змогу придбати 5 БФП,
10 комп’ютерів, 24 телевізори для реєстратур Центрів ПМСД та 58
електрокардіографів тощо.
На проведення капітальних ремонтів 6 Центрів ПМСД використано в цілому
10207,1 тис.грн.
Завершені роботи з капітального ремонту на 6-ти об’єктах, в т.ч.: капітальний
ремонт кабінетів на 2 та 3 поверхах амбулаторій №1,4 КЗ «Центр ПМСД №10» бул.
Шевченко, 25, КЗ "Центр ПМСД №2", капітальний ремонт реєстратури амб 1-4 КЗ
«Центр ПМСД №4», встановлення газобалонного обладнання на автомобіль КЗ
"Центр ПМСД №8", капітальний ремонт приміщення КЗ "Центр ПМСД №4 "
(амб.№5), капітальний ремонт амб. №6,7 КЗ "Запорізький ЦПМСД №1" по
вул.Поштова,32а та капітальний ремонт приміщення КЗ "Центр ПМСД №6" по
вул.Чумаченко,21. (заміна вікон).
Розпочато ремонтні роботи на 3-х об’єктах, в т.ч.: капітальний ремонт
приміщення КЗ "Центр ПМСД №9" (амб.№10), вул.Ладозька, 17, капітальний
ремонт приміщення КЗ "Центр ПМСД №9" (амб.№7), вул.Істоміна, 17, капітальний
ремонт в нежитловому приміщенні амбулаторії №10 по вул. Автозаводська,8б.
Передано витрат з капітальних ремонтів на загальну суму 2046,7 тис.грн. та
інше.
На проведення реконструкції будівель, інженерних мереж, відділень
(амбулаторій) тощо в 5 центрах первинної медико-санітарної допомоги використано
в цілому 9956,8 тис.грн.:
- Закінчено реконструкцію вузла обліку газу КЗ "Центр первинної медикосанітарної допомоги №8".
- На 4 об’єктах продовжувались роботи, в т.ч.: Реконструкція амбулаторії №6
Центру ПМСД №2 по вул.Брюлова, 6, Термомодернізація будівлі КЗ "Центр ПМСД
№2" по вул. Авраменко, 4 в Шевченківському районі, Термомодернізація будівлі КЗ
"Запорізький центр ПМСД №5" по вул. Запорозького Козацтва, 25, Реконструкція
першого поверху житлового будинку по вул.Новокузнецька, 20-а під амбулаторію
сімейного лікаря в мікрорайоні "Південний" Комунарського району.
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- Відкориговано проектно-кошторисну документацію по 4-х об’єктах та .
передано витрати КП «УКБ»
На розвиток первинної медико-санітарної допомоги за рахунок коштів
депутатів обласної ради було спрямовано 43,8 тис.грн. на придбання меблів для
амбулаторії № 9 КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2".
Крім того, в 4 Центрах ПМСД було замінено 475 вікон на загальну суму
2673,5 тис.грн.
Програма «Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 2016-2018 роки»
Мережа закладів охорони здоров’я скоротилася на 1 заклад в 2017 році (на
підставі рішення Запорізької міської ради від 30.08.2017 №67 «Про реорганізацію
комунального закладу «Центральна лікарня Комунарського району» шляхом
приєднання до комунальної установи «Міська лікарня №1») На кінець року в галузі
охорони здоров’я міста Запоріжжя функціонує 33 медичних заклади та установи, в
тому числі 12 лікарень для надання стаціонарної медичної допомоги для дорослих
та дітей, з яких 2 лікарні для надання стаціонарної медичної допомоги дитячому
населенню, для надання акушерсько-гінекологічної допомоги функціонує 4
пологових будинки, первинну медичну допомогу надають 8 Центрів первинної
медико-санітарної допомоги, стоматологічну допомогу мешканцям міста надають 6
стоматологічних поліклінік, медичну допомогу студентам вищих начальних закладів
І-ІУ рівня акредитації надає КЗОЗ «Студентська поліклініка, КЗ «Міський центр
здоров’я», КЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики департаменту
охорони здоров’я Запорізької міської ради».
На виконання Програми «Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 20162018 роки» протягом 2017 року спрямовано 195382,9 тис.грн. при плані 181506,8
тис.грн. (виконання становить 107,6%). Із них:
На забезпечення медичних закладів (установ) міста медикаментозними
засобами спрямовано 40257,3 тис.грн., в тому числі:
- придбання медикаментів та виробів медичного призначення на суму 29333,7
тис.грн., що забезпечило медикаментозне лікування 117,4 тисячі хворих в
стаціонарах міста та 3 782,3 тис. лікарських відвідувань;
- придбання імуносупресорів для лікування 1-го хворого з пересадженими
органами – 103,3 тис.грн.;
- придбання витратних матеріалів для проведення перитонеального діалізу 6ти пацієнтам на суму 851,3 тис.грн. на час затримки в централізованих поставках;
- придбання медичних препаратів 16-ти хворим пацієнтам на ювенільний
ревматоїдний артрит на суму 3964,9 тис.грн.;
- придбання інтраокулярних лінз та витратних матеріалів для хірургічного
лікування катаракти на суму 1774,6 тис.грн, закуплено 765 кришталиків;
- забезпечено придбання медикаментів та виробів медичного призначення для
травматологічних пунктів, які діють на базі КУ «Запорізька міська багатопрофільна
клінічна лікарня №9» та КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної
допомоги м. Запоріжжя» в сумі 4209,8 тис.грн, що дало змогу забезпечити 40048
пацієнтів невідкладною медичною допомогою;
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- 161 хворий, що страждає на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет
2-го типу, бронхіальну астму скористалися та отримали лікарські засоби в рамках
реалізації державної програми реімбурсації «Доступні ліки» на суму 19,7 тис.грн.
На забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста
спрямовано 4314,7 тис.грн., що забезпечило медикаментозне лікування 1 867 дітей,
які були проліковані в відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії КУ
«Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5».
На створення умов для покращення надання якісної медичної допомоги
ветеранам війни в медичних закладах (установах) міста спрямовано 7714,3 тис.грн.,
що забезпечило:
- організацію медикаментозного забезпечення та харчування ветеранів війни в
госпітальному відділенні на 40 ліжок в КУ «Міська клінічна лікарня №2» на суму
1531,1 тис.грн., проліковано 775 ветеранів війни;
- організацію медикаментозного забезпечення та харчування ветеранів ВВВ в
палатах для ветеранів війни інших медичних закладів міста (159 ліжок) на суму
3659,1 тис.грн, проліковано 2 589 ветерани війни;
- реабілітаційне лікування учасників бойових дій на базі фізіотерапевтичного
відділення КУ «Міська клінічна лікарня №3», на що спрямовано 262,5 тис.грн.;
- пільговим зубопротезуванням інвалідів війни, учасників бойових дій та
інших осіб пільгової категорії на суму 2261,6 тис.грн., цим скористалися 1156
громадян.
Для надання стоматологічної допомоги населенню міста спрямовано 1190,3
тис.грн., що забезпечило:
- здійснення закупівлі медикаментів для надання стоматологічної допомоги
населенню міста на 215,9 тис.грн. та виконання 441,6 тисяч стоматологічних
відвідувань;
- надання стоматологічної допомоги мешканцям Шевченківського району
міста одержувачем бюджетних коштів КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»
на 974,4 тис.грн., в тому числі: проліковано 3990 пацієнтів на суму 654,4 тис.грн. та
здійснено пільгове зубопротезування 137 інвалідам війни, учасникам бойових дій, та
іншим особам пільгової категорії на суму 320,0 тис.грн..
На сьогодні у медичних закладах (установах) міста Запоріжжя на
диспансерному обліку знаходиться 17 818 хворих на цукровий діабет ІІ типу, які
приймають таблетовані цукрознижуючі препарати. В рамках програми в 2017 році
спрямовано 8539,6 тис.грн., хворим видано 88587 упаковок пероральних
цукрознижуючих препаратів. Це дозволило забезпечити хворих на цукровий діабет
ІІ типу цукрознижуючими препаратами, забезпечити якість їх лікування та життя,
зменшити кількість важких ускладнень та сприяти зменшенню показника
первинного виходу на інвалідність та показника смертності.
Щорічно на базі КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9»
та КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м.
Запоріжжя» виконується ендопротезування великих суглобів. В рамках програми
придбано 78 штучних суглобів на суму 1164,0 тис.грн.
Відповідно до чинного законодавства у випадках смерті в лікувальнопрофілактичних установах організація доставки трупа до моргу покладається на
керівників установ, а це потребує наявності спеціального санітарного
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автотранспорту в кожному закладі та введення додаткового штату. З метою
раціонального використання бюджетних коштів перевезення небіжчиків з усіх
медичних закладів (установ) міста здійснюється бригадою, яка функціонує на базі
КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги
м. Запоріжжя» та забезпечує своєчасне (протягом доби) перевезення померлих з
лікувально-профілактичних закладів та установ до спеціалізованих медичних
закладів та установ (моргів). В 2017 році на перевезення небіжчиків спрямовано
1101,3 тис.грн. Бригадою протягом року здійснено 2 129 виїздів, в середньому 6
виїздів на один робочий день.
В рамках програми для подальшого виконання своїх функції комунальному
підприємству «Примула» були виділені кошти з бюджету міста для фінансової
допомоги підприємству для виконання статутних завдань, оптимізації
медикаментозного забезпечення, створення запасу та збільшення обігових коштів в
сумі 866,5 тис.грн., чим було забезпечено стабільну роботу підприємства.
На покращення та оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів
спрямовано 126 650,3 тис.грн. (виконання становить 113,0 %).
Видатки на реконструкцію в цілому склали 9 772,4 тис.грн.:
- Завершені роботи по 2-м об’єктам, в т.ч.: «КЗ "Міська клінічна лікарня №3" реконструкція відділення очної травми та «КУ "Центральна лікарня
Орджонікідзевського району" – реконструкція».
- Виконувались роботи з реконструкції в КУ «Запорізька міська
багатопрофільна дитяча лікарня №5» (відділення недоношених новонароджених),
«Ремонтні та реставраційні роботи по будівлі КЗОЗ «Студентська поліклініка»» та
по коригуванню ПКД по 3-м об’єктам. По 3-м об’єктам КП «УКБ» передані видатки
за виконані роботи.
Виконано робіт з капітального ремонту на загальну суму 24 768,4 тис.грн., які
проводилися в 11 медичних закладах (установах) та департаменті охорони здоров’я
міської ради, в т.ч.:
- Завершені роботи з капітального ремонту та встановлення 9 ліфтів, в т.ч.:
КУ «6-а міська клінічна лікарня», КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна
лікарня№9», КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги
м.Запоріжжя», КУ «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району», ЗОЗ
«Пологовий будинок №3», КЗ «Пологовий будинок №4».
- Проведені роботи по заміні інженерних мереж в КУ «6-а міська клінічна
лікарня», КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги
м.Запоріжжя», КЗ «Міська клінічна лікарня № 3», КУ «Центральна клінічна лікарня
№4 Заводського району», КУ «Запорізька міська клінічна лікарня №10».
- Проведені роботи з капітального ремонту покрівлі в 4-х медичних закладах, в
т.ч.: КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», КУ «Міська
лікарня №8», КЗ «Міська клінічна лікарня № 3», КУ «Запорізька міська
багатопрофільна клінічна лікарня№9».
- Розпочаті роботи по капітальному ремонту в КУ «Центральна клінічна
лікарня №4 Заводського району», КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча
лікарня №5», КУ «Міська клінічна лікарня №2», КУ «Міська клінічна лікарня
екстреної та швидкої медичної допомоги м.Запоріжжя».
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- Завершені роботи з капітального ремонту в департаменті охорони здоров’я
міської ради (приміщення), КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня
№5» (рентгенкабінет та фасад головного корпусу), КУ «Міська клінічна лікарня
екстреної та швидкої медичної допомоги м.Запоріжжя» (рентгенкабінет), КЗ
«Міська клінічна лікарня №3» (коридор, підвал, сходова клітина тощо ), КУ «6-а
міська клінічна лікарня» (дитяче неврологічне відділення), ЗОЗ «Пологовий будинок
№3» (АВР енергопостачання), КУ «Запорізька міська стоматологічна поліклініка
№7» (рентгенкабінет).
Придбано 688 од, обладнання довгострокового користування на загальну суму
92 109,6 тис.грн., тому числі: 43 апарата ШВЛ, 22 дефібрилятори, 4 бронхофіброскопи, 5 рентгендіагностичних систем, 14 стерилізаторів, 2 системи УЗД,
ренгендіагностичний комплекс на 2 робочих місця, 29 стоматологічних установок,
транспортний інкубатор для новонароджених, операційний стіл, 25 функціональних
ліжок, комп’ютерну та копіювальну техніку, 46 холодильників для зберігання
вакцин, 12 кондиціонерів, 3 санітарні автомобілі спеціального призначення та ін.
На покращення та оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів та
установ за рахунок коштів депутатів міської ради в рамках «Програми використання
коштів депутатського фонду у 2017 році» було спрямовано 2 307,0 тис.грн., а за
рахунок коштів депутатів обласної ради відповідно 3 584,6 тис.грн., в тому числі:
Крім того, в 11 лікарнях було замінено 928 вікон на загальну суму 7153,7
тис.грн.
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