
ЗВІТ КЕРІВНИКА
Про роботу Комунального некомерційного підприємства 

«Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4»
Дніпровської міської ради

Основні види діяльності КНП «ДЦПМСД № 4» ДМР у звітному 2021 році були 
спрямовані на виконання Договорів НСЗУ «Про медичне обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій на 2021 рік» та «Вакцинація від гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронаровірусом 8АІ18-СоУ2», Договору з ДОЗ 
ДМР «Про медичне обслуговування населення на 2021 рік, завдань і заходів 
Комплексної програми «Здоров’я населення м. Дніпр» на 2018-2022рр.», затвердженої 
рішенням міської ради від 24.10.2018 № 11/36, та «Програми надання паліативної 
допомоги в амбулаторних умовах у м, Дніпрі на 2018-2021 рр.», затвердженої 
рішенням Дніпровської міської ради від 15.11.2017 № 13/26.

Виконання фінансового плану
У 2021 році здійснювалось фінансування за рахунок НСЗУ та коштів міського 

бюджету:
- оплату праці з нарахуванням -  56831944,37 грн.
- придбання меблів та інших матеріалів -  723884,65 грн.
- витрачено на благоустрій та утримання підприємства 7979260,51 грн., з яких:

- поточний ремонт мереж пожежного водопроводу та мереж водопроводу та 
каналізації будівлі за адресою вул. Ламана,4 та вул.Шевченко,6а -  882262,14 грн.;

- поточний ремонт стелі за адресою пр.Героїв,3 -  101998,99 грн.;
- поточний ремонт коридорів за адресою: вул.Шевченко,6а та вул.Ламана,4 -  

1314744,15 грн.;
- поточний ремонт з улаштування засобів безперешкодного доступу до будівель 

та приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення - 
380000,00 грн.;

- поточний ремонт по заміні вікон та дверей в будівлях -  218718,91 грн.;
- виготовлення та встановлення решіток -  33400,00 грн.;
- закупівля медикаментів та медичних виробів на суму 6447831,62 грн.
- продукти харчування -  630176,46 грн., з них на фенілкетонурію -  623721,06

грн.,
- закупівлю медичного обладнання -  на суму 942515,99 грн., з яких: 

автоматичний гемоаналізатор та уроаналізатор -  на суму 99998,99 грн. 
холодильники -  на суму 73900,0 грн.
концентратор -  на суму 111000,00 грн. 
дефібрилятор - на суму 480000,00 грн. 
кондиціонер - на суму 59700,00 грн. 
ноутбук - на суму 117917,0 грн. 

інфузоматний насос -  на суму 69800,00 грн.

За рахунок міського 
безоплатно і на пільгових 
8365173,38грн., пільгових п

Генеральний директ»

Щ^^ИЦрдовано лікарських засобів (рецептів) 
Постановою КМУ № 1303 на суму

Андрій ПО ДОЛЬНИЙ


