
Звіт керівника 
КНП «Міська поліклініка №6» ДМР 

за 2020 рік

Підприємство почало свою діяльність з 04.11.2019 року відповідно Рішенню 
сесії Дніпровської міської ради VII скликання № 41/40 від 23.01.2019 року «Про 
реорганізацію комунальних закладів міста в комунальні некомерційні 
підприємства».

Підприємство є правонаступником усіх прав та обов’язків комунального 
закладу «Дніпровська міська поліклініка №6» Дніпровської міської ради.

Основні види діяльності КНП "Міська поліклініка № 6" ДМР у звітному 2020 
році були спрямовані на надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в 
порядку та обсягах, установлених чинним законодавством України; заходів 
Комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр., 
затвердженої рішенням міської ради від 24.10.2018р. № 11/36.

Медичні послуги надаються відповідно до порядків надання медичної 
допомоги, затверджених МОЗ, з обов'язковим дотриманням галузевих стандартів у 
сфері охорони здоров'я.

Основні шщазники діяльності
Показники 2020 р.

Зроблено відвідувань (абс.дані) 76064
Відвідувань на 1 лікарську посаду 2157,8
Первинний вихід на інвалідність на 10 тис. населення. Всього. 16,4
в т.ч. в працездатному віці 18,4
Сумарна реабілітація інвалідів (в%) 10,1
Надано «консультативних висновків спеціаліста» на 1 тис. населення 296,8
в т.ч. за направленнями лікарів ЗПСМ (в%) 78,0
Перинатальна смертність (в %о) 0,0
Питома вага передчасних пологів (в%) 0,76
Охоплено 2-х разовим УЗ-скринінгом вагітних до 22 тижнів 94,0
Охоплено дослідженнями на ВІЛ до ЗО тижнів двічі 99,2
Відсоток раннього взяття під «Д» нагляд вагітних 94,0
Кількість амбулаторних операцій на 10 тис. населення 141,9
Захворюваність на гострий інфаркт міокарду на 10 тис. населення 12,2
Питома вага біохімічних досліджень 26,9
Завантаженість на 1 ліжко ДС 11,5
Функціональних досліджень на 10 тис. населення 1221,8
Ведення вагітних 266

Керівництвом КНП «МП №6» ДМР постійно здійснюється контроль за 
ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів, наявних ресурсів, 
медичного обладнання і поліпшенню позитивної очікуваної динаміки щодо якості 
медичної допомоги, економічних і фінансових показників.
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Виконання коЩШ2ЕМ£1
Фінансування у 2020 році здійснювалось з чотирьох джерел - за рахунок 

коштів медичної субвенції, коштів міського бюджету, коштів НСЗУ та коштів 
спеціального фонду (власні кошти).

За рахунок коштів медичної субвенції закуплено: 
медикаменти та витратні матеріали - на суму 350,0 тис. грн.;

^  крісло гінекологічне (2шт) -40,0 тис.грн.;
^  велоергометр-13,8 тис.грн.;
^  сходовий електропідйомник -56,00 тис.грн.;
^  лампа щілинна -  37,00 тис.грн

За рахунок коштів НСЗУ закуплено:
'У медикаменти та витратні матеріали - на суму 44,9 тис. грн.; 

господарські та будівельні товари - на суму 49,8 тис. грн.
Проведено оплату послуг (крім комунальних) -  на суму 190,3 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету придбано:
^  холтерівський монітор ЕКГ -  на суму 115,0 тис.грн.;
^ 1 2  канальний електрокардіограф з інтерпритацією- на суму 50,0 тис.грн.;
^  автоматичний рефрактокератометр -  175,00 тис.грн.;
^  комп’ютерний 21 канальний електроенцефалограф -  200,00 тис.грн.;
^  апарат низькочастотної електротерапії -  29,5 тис.грн.;
^  цифровий фотоелектроколориметр -  на суму 54,9 тис.грн.;
^  медикаменти та витратні матеріали - на суму 104,0 тис. грн.;
^  господарських та будівельних товарів - на суму 123,1 тис. грн.

Проведено оплату послуг (крім комунальних) -  на суму 402,6 тис.грн.
Згідно Комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 

2018-2022 рр. у  2020 році придбано:
набори гінекологічні для цитологічного скринінгу жінкам -  на суму 45,0 тис.грн.; 

^  антирабічну вакцину -  на суму 40,8 тис.грн.;
^  вакцини для профілактики грипу -  2,0 тис. грн..;
^  тест-системи та витратні матеріали для проведення клініко-діагностичних 

досліджень -  на суму 55,0 тис.грн.;
^  бланки облікової документації -  на суму 35,0 тис.грн; 

забезпечення хворих на міастенію, епілепсію безкоштовними ліками -82,0 тис.грн.
За рахунок коштів спеціального фонду (власних коштів) придбано:

^  системний блок (2 шт.) -  на суму 19,2 тис.грн.;
^  кондиціонер (2шт) -  на суму 16,0 тис.грн.;
^  машинна пральна -  на суму 10,8 тис.грн;
^  медикаментів та витратних матеріалів -  79,1 тис.грн.

Проведено:
^  поточний ремонт кабінеті^дЦщв, коридорів -  на суму 65,5 тис.грн.

Кошти на утримання тис.грн.


