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Основна діяльність КНП "МКЛ №6" ДМР у звітному 2019 році була 
спрямована на виконання комплексного річного плану роботи лікарні на 2019 
рік, плану роботи ДОЗН ДМР, комплексних заходів по покращенню якості 
стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги, наказів МОЗ України та 
наказів, розпоряджень та інших нормативно-правових документів ДОЗН 
ДМР націлених на надання своєчасної та якісної медичної допомоги.

01.02.2019р. лікувальний заклад отримав Сертифікат ДСТУ ІБО 
9001:2015.

У квітні 2019 р. — заклад пройшов акредитацію -  визначена вища 
категорія.

Особливістю роботи закладу у 2019р. стала підготовка до 
функціонування у статусі комунального некомерційного підприємства та 
перехід на новий механізм фінансування за договорами з НСЗУ згідно з 
Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення".

З цією метою проведено: Автономізацію закладу -  рішення Дніпровської 
міської ради VII скликання № 70/46 від 19.06.2019р. заклад перетворений у 
комунальне некомерційне підприємство, що має сприяти збільшенню 
господарської та фінансової автономії, управлінської гнучкості, формування 
стимулів для поліпшення якості медичної допомоги і водночас підвищення 
економічної ефективності використання активів.

Проведений фінансово-економічний аналіз діяльності лікарні за 2019р., 
що дозволило встановити основні витратні процеси і процедури у 
підрозділах та почати розробку фінансового плану закладу на 2020 р.

Проведений аналіз діяльності закладу з акцентом на якість та об’єми 
медичної допомоги у відповідності до клінічних протоколів та визначення 
витрати на одну нозологічну одиницю у розрізі кожного відділення.

Проведений самоаудит дотримання ліцензійних умов і опрацьований 
проект вимог до медичних послуг 10-ти пакетів.

Через централізоване постачання та гуманітарну допомогу до закладу 
надійшли і використовуються лікарські та діагностичні засоби :
- для лікування ВІЛ-інфекції -1071,1 тис.грн;
- на закупівлю вакцин -  45,5 тис.грн;
- для інгаляційної анестезії -  110,3 тис.грн;
- для лікування дітей хворих на нанізм різного походження -  34,8 тис.грн.



Проведені у 2019р. певні господарські роботи, а саме:
- встановлено 9 енергозберігаючих метало пластикових вікон; проведений 

поточний ремонт покрівлі хірургічного та терапевтичного корпусів на 
суму 209,9 тис. грн; придбане холодильне обладнання для харчоблоку та 
холодильна камера для патологоанатомічного відділення на суму 374,2 
тис.грн (власні надходження) ; закуплене мережеве обладнання для 
забезпечення доступу до Інтернет на суму 81,6 тис.грн; проведений 
косметичний ремонт у травматологічному відділення (покриття підлоги 
лінолеумом) на суму 33,8 тис.грн.;

- за позабюджетні кошти виконано:
1) заміну центрального водопостачання терапевтичного корпусу;
2) часткова заміна асфальтного покриття території лікарні.

За 2019 рік були придбанні малоцінні та швидко зношувальні предмети 
5,8 тис.грн за кошти медичної субвенції , безкоштовна допомога на 
придбання малоцінних предметів на суму 30,9 тис.грн. Безкоштовно 
передано лікарні будівельних матеріалів на 62,0 тис.грн. За власні кошти 
придбано господарчих товарів на суму 81,5 тис.грн.

Загалом на 2019 рік затверджено коштів медичної субвенції 61 472,9 
тис.грн і з місцевого бюджету 20 588,8 тис.грн на :

1. Заробітна плата та нарахування на оплату праці -  66 540,7 тис.грн
2. Медикаменти та перев’язувальні матеріали -  4111,8 тис.грн з них : для 

відділення інтенсивної терапії -  1149,7 тис.грн;
3. Продукти харчування -  1 473,8 тис.грн -  медична субвенція; 30,3тис.грн. -  

безкоштовне надходження
4. Енергоносії - 7 595,7 тис.грн., у т.ч. на оплату : теплопостачання -  4 757,0 

тис.грн; водопостачання та водовідведення -  446,1 тис.грн.; електроенергія -  
2 392,6 тис.грн

5. Виплата пенсій та допомоги -  561,2 тис.грн.
6. Придбання комп’ютерної техніки (53 шт.) -  192,0 тис.грн - міський бюжет ; 

578,7 тис.грн -  кошти спеціального фонду;
7. Придбано медичне обладнання :

- за рахунок асигнувань - 5018,2 тис.грн; за рахунок власних надходжень 
- 1602,2 тис.грн;

- електрокардіограф з можлив.телеметрії -1 шт;
- електрокардіограф з 12-ти стандартними відведеннями -  1 шт.;
- ліжко функціональне -  31 шт.;
- портативний цифровий сканер -1 шт.;
- біполярний резектоскоп -1 комплект;
- напівавтоматичний гематологічний аналізатор зі стартовим пакетом 

реагентів -  2шт;
- автоматичний гематологічний аналізатор зі стартовим пакетом 

реагентів — 1 шт.;



- монітор пацієнта -  1 шт.;
- система ультразвукова діагностична -  1 шт.;
- мобільна рентген система -1 шт.;
- робоча станція Холтер ЕКГ -  1 шт.;
- вимірювач артеріального тиску (монітор добового АТ)- 1 шт.;
- візок для транспортування хворих -  6 шт;
- апарат штучної вентиляції легенів -  3 комплекта.

2) за позабюджетні кошти:
- відеогастроскоп PENTAX -1шт;
- монітор пацієнта -  1 шт.
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