
ЗВІТ КЕРІВНИКА
Про роботу Комунального некомерційного підприємства 

«Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №11»
Дніпровської міської ради 

за 2021 рік

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

Виконання:
У 2021 році були отримані кошти у розмірі 48418384 грн.:

- 36 346 411 грн. від НСЗУ;
- 12 006 124 грн. від міського бюджету;
- 8265 грн. надходження від розміщення коштів на депозитному рахунку;
- 57 584 грн. надходження від надання приміщень в оренду.

У 2021 році Комунальним некомерційним підприємством «Дніпровський центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 11» Дніпровської міської ради для надання 
медичної допомоги населенню за кошти НСЗУ було використано 34 945 01 1 грн. за 
наступними показниками:

1. На заробітну плату та нарахування на оплату праці -  32 031 012 грн. Згідно 
штатного розпису станом на 01.01.2021 р. встановлено 175 штатних одиниць, з них: 
лікарі -  46 ставок, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою -  59 
ставок, молодші медичні сестри -  24 ставок, інший персонал -  28 ставок, спеціалісти -  
18 ставок. Середньомісячна заробітна плата лікарів склала 23 212,92 грн., у молодших 
спеціалістів з медичною освітою -13 199,50 грн.

2. На предмети та матеріали -  556 785 грн.

3. На медикаменти та товари медичного призначення -  449 842 грн., з них: 
невідкладна допомога, , дезінфікуючи засоби, реагенти, тест-смужки, скарифікатори, 
шприци, рукавички, захисні маски, пробірки, шпателя.

4. На оплату послуг крім комунальних -  500 185 грн., а саме: програмне забезпечення, 
послуги зв’язку та інтернету, послуги повірки засобів вимірювання, охоронні послуги 
та протипожежне спостереження, вивіз сміття, утримання прибудинкової території та 
інше.

5. На капітальний ремонт - 1 053931 грн., з них: влаштування пандусу та вхідної 
групи в Амбулаторіях ЗПСМ №1,2,3 за адресами вул. Висоцького,2; Саранська, 12; 
Дементьєва,8.

Видатки за рахунок міського бюджету наступні:



1. Оплата праці та нарахування на оплату праці -  218 700 грн. (оплата праці лікарів 
інтернів, преміювання до Дня медичного працівника).

2. Предмети та матеріали -  48 886 грн. (придбання меблів для кабінетів сімейних 
лікарів)

3. За кошти місцевого бюджету На медикаменти та товари медичного призначення
витрачено -  2 276 154 грн. для виконання програмних заходів (придбання
туберкуліну, слухових апаратів ветеранам та інвалідам, забезпечення інвалідів і дітей- 
інвалідів технічними засоби, придбання ліків для хворих на гемодіалізі).

4. На продукти харчування -  717 481 грн. (придбання молочних сумішей для 
малозабезпечених дітей та дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 
лікувальне харчування дітям хворим на фенілкетонурію).

5. На оплату послуг, крім комунальних -  3 1 19 505 грн. (з них на послуги 
спеціалізованого санітарного транспорту 2524680 гривень та поточний ремонт 
коридору першого поверху Амбулаторії ЗПСМ № 4,часткова заміна вікон в 
амбулаторії ЗПСМ №5 за адресою вул.. Передова 671 в; та частковий ремонт 
коридору другого поверха Амбулаторії ЗПМС №1 за адресою Висоцького 2-а)

6. Комунальні послуги -  1 193 186 грн.

7. Виплату пільгових пенсій -  172 800 грн.

8. На відшкодування лікарських засобів (рецептів) безоплатно і на пільгових умовах 
згідно Постанови КМУ № 1303 -  4 758 487 грн., з яких:

дорослі за програмними діагнозами -  708 082 грн., 
діти за програмними діагнозами -  220 275 грн., 
хворі з пересадженими нирками -  277 993 грн. 
паліативна допомога -  461 700 грн., 
групи населення -  453 213 грн., 
категорії захворювання -  2 637 223 грн.

За кошти спеціального фонду місцевого бюджету на суму 499 925 грн. було придбано 
дефібрилятор 1 шт, кісневі концентратори- 5 шт, холодильник фармацевтичний для 
зберігання вакцин-1 шт.


