
ЗВІТ КЕРІВНИКА
КНШДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО -  

САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 6» ДМР за 2021 рік

Основні види діяльності КНП «ДЦПМСД №6» ДМР у звітному 2021 
році були спрямовані на виконання Договору з НСЗУ Про медичне 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2021 рік і 
Договору з ДОЗН ДМР Про медичне обслуговування населення на 2021 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 2021 році здійснювалось фінансування за рахунок НСЗУ та коштів 
міського бюджету.

За рахунок фінансування коштів від НСЗУ було проведено ремонтні роботи: 
Амбулаторія ЗПСМ№2 ,вул.Караваева,68( Улаштування металевих воріт , 
Поточний ремонт по влаштуванню тротуарного покриття, Встановлення 
металевих дверних блоків) на суму 289538 грн.

Амбулаторія ЗПСМ№4. вул.Ближня.31 (Поточний ремонт по влаштуванню 
тротуарного покриття, Поточний ремонт холу) на суму 578966,00 грн. 
Придбано медикаментів та витратних матеріалів на суму 797638 грн.
Придбано меблів, господарського інвентарю та будівельних матеріалів на суму 
531303грн.

Згідно Комплексної програми «Здоров ’я населення м. Дніпра» на 2018-2022 
рр. у 2021 році виконані наступні програми:

На лабораторні дослідження (глікозельований гемоглобін) витрачено -  
147282 грн.

Придбано туберкуліну 8832 доз на суму 333678 грн., 
вакцина від грипу ПО доз на суму 22220 грн.,

На засоби індивідуального догляду (калоприймачі, сечоприймачі, 
памперси) витрачено 372701 грн.
Було проведено ремонтні роботи АЗПСМ№4. вул.Ближня.31 -Поточний 
ремонт коридору 1 та 2 поверху на суму 598463,00 грн.

За кошти міського бюджету придбано наступне обладнання:
Дефібрилятор 2 шт на суму 480000, грн;
Стаціонарний кисневий концентратор 2 шт на суму 74000,0 грн;
Аналізатор глюкози Іксані шт на суму 99998,99 грн;
Холодильник фармацевтичний 1 шт на суму 74500,0 грн;



В рамках реалізації програми соціального і економічного розвитку м.Дніпра 
на 2021 рік було виконано Капітальний ремонт по заміні пасажирського ліфта 
КНП «ДЦПМСД № 6» ДМР за адресою: вул. Ближня, 31, м. Дніпро на загальну 
суму 2073129,34 грн.

Генеральний директор Д.В.Сазонов


