
ЗВІТ КЕРІВНИКА  
КН П «ДН Ш РО ВСЬКИ Й  ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ М ЕДИКО -  

САНИТАРНОЇ ДО ПО М ОГИ  №  6» ДМ Р за 2019 рік

Основні види діяльності КНП «ДЦПМ СД № 6» ДМ Р у звітному 2019
році були спрямовані на виконання Договору з НСЗУ Про медичне
обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2019 рік і
Договору з ДОЗН ДМ Р Про медичне обслуговування населення на 2019 рік, 
завдань і заходів Комплексної програми «Здоров’я населення м. Дніпра» на 
2018-2022рр., затвердженої рішенням міської ради від 24.10.2018р. № 11/36, і 
Програми надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі 
на 2018 - 2021 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 
15.11.2017 № 13/26.

Виконання фінансового плану
В 2019 році здійснювалось фінансування за рахунок Н С ЗУ  та коштів 

міського бюджету
За рахунок фінансування коштів від НСЗУ було проведено ремонтні роботи: 

АЗПСМ № 4. вул.Ближ ня.31 на суму 665811,00 грн 
АЗПСМ № 3. пр.Івана М азепи.37 на суму 74000,00 грн 

Придбано медикаментів та витратних матеріалів на суму 730067 грн 
Придбано меблів, господарського інвентарю та будівельних матеріалів на суму 
641216 грн

Згідно Ком плексної програми «Здоров ’я населення м. Дніпра»  на 2018-2022 
рр. у 2019 році виконані наступні програми:

На лабораторні дослідження {глікозельований гемоглобін) витрачено -  
338344 грн.

Придбано т уберкуліну 10282 доз на суму 253896 грн., 
вакцина від грипу  129 дози на суму 29096,06 грн..

На засоби індивідуального догляду (калоприймачі, сечоприймачі, 
памперси) витрачено 677828 грн., на слухові апарати -  63000 грн..

За кошти міського бюджету придбано наступне обладнання:
Центрифуга М ікромед у кількості 2 штуки на суму 20488 ,00 грн 
холодильник фармацевтичний у кількості 2 штуки на суму 64480 грн 
Аналізатор сечі на суму 30801.02 грн
Аналізатор глюкози у кількості 2 штуки на суму 168829.95 грн 
Шафи медичні у кількості 15 штук на суму 115200 грн
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