
Звіт  

про роботу 

управління  охорони  здоров’я   

Дніпровської районної в місті Києві  державної адміністрації 

за І півріччя 2017 року 

 

В управлінні охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  протягом І півріччя 2017  року проведено: 

9 засідань медичної ради управління охорони здоров’я, на яких 

розглянуто17 питань, що стосуються станів реформування галузі охорони 

здоров’я, захворюваності населення та виконання заходів по впровадженню 

здорового способу життя; 

25  апаратних нарад у начальника управління охорони здоров’я, на 

яких розглянуто105 питань та прийняті відповідні управлінські рішення. 

Закладами охорони здоров’я  Дніпровського району міста Києва 

обслуговується 355193 осіб, з них дорослих – 282334 осіб, або (79,49%) та 

7259 дітей, або (20,51%). Осіб пенсійного віку – 9626,2 осіб ( 27,1%), 

учасників АТО -625 осіб, внутрішньопереміщених осіб – 5327 осіб. 

Медичну допомогу мешканцям Дніпровського району м. Києва надають  

5 комунальних некомерційних підприємств – центрів первинної медико-

санітарної допомоги та 2 консультативно-діагностичних центри (для 

дорослого та дитячого населення), які задовольняють потреби населення у 

первинній та вторинній медичній допомозі   відповідно до  договорів на  

медичне   обслуговування, укладеними  між  управлінням  охорони здоров’я  

Дніпровського  району м. Києва  та  комунальним   некомерційними   

підприємствами. З усіма  директорами  комунальних   некомерційних  

підприємств  укладено  контракти. 

В районі функціонує Київська міська клінічна лікарня № 11 (КМКЛ № 

11) на 145 ліжок із спеціалізованим госпітальним відділенням для ветеранів 

війни на 60 ліжок, яке надає стаціонарну допомогу ветеранам Дніпровського, 

Деснянського, Дарницького районів. 

На території району функціонують стаціонарні заклади міського 

підпорядкування – КМКЛ № 3, КМКЛ № 2, Київська міська дитяча клінічна 

лікарня № 2, пологовий будинок № 6. 

Структурними підрозділами Центрів первинної медико-санітарної 

допомоги є 24 амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, з яких 11 

є відокремленими. Обслуговується в них 60,3 % населення району.  

 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико - санітарної 

допомоги № 1» 

вул. П. Запорожця, 26 

АСМ № 1 вул. П. Запорожця, 26 

АСМ № 2 вул. П. Запорожця, 26 

АСМ № 3 вул. П. Запорожця, 26 

АСМ № 4 вул. Курнатовського, 5 

АСМ № 5 вул. Райдужна, 14 



АСМ № 6 вул. Кибальчича, 13-А 

АСМ № 7 б-р Перова, 10 

АСМ № 8 вул. Курнатовського, 7 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико - санітарної 

допомоги № 2» 

просп. Тичини Павла, 22 

АСМ № 1 проспект Миру, 19/18 

АСМ № 2 проспект Тичини, 22 

АСМ № 3 проспект Тичини, 22 

АСМ № 4 проспект Тичини, 12 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико - санітарної 

допомоги № 3» 

вул. Червоноткацька, 31 

АСМ № 1 вул. Червоноткацька, 31 

АСМ № 2 вул. Червоноткацька, 31 

АСМ №3 вул. Бойченка, 4-А 

АСМ № 4 вул. Бойченка, 4-А 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико - санітарної 

допомоги № 4» 

вул. І. Сергієнка, 23 

АСМ № 1 вул. Сергієнка, 23 

АСМ № 2 вул. Алма-Атинська, 2 

АСМ № 3 вул. Алма-Атинська, 37-Б 

АСМ № 4 вул. Двінська, 19 

АСМ № 5 вул. Рогозівська, 6 

АСМ № 6 вул. Гагаріна, 20 

АСМ № 7 вул. Новаторів, 4 

АСМ№ 8 пров. Лобачевського, 2 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико - санітарної 

допомоги «Русанівка» 

вул. Ентузіастів, 49 

АСМ № 1 вул. Ентузіастів, 49 

АСМ № 2 вул. Ентузіастів, 13-А 

АСМ № 3 вул. Шептицького, 5 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Консультативно - діагностичний центр 

дитячий» 

просп. Тичини Павла, 12 

Філія № 1 вул. Шептицького, 5 

Філія № 2 вул. Ентузіастів, 13-А 

Філія № 3 просп. Гагаріна, 20 

Філія № 4 вул. Курнатовського,7 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Консультативно - діагностичний Центр» 

вул. Шептицького, 5 

Філія № 1 вул. П.Запорожця, 26 

Філія № 2 просп. Тичини, 22 



Філія № 3 вул. Червоноткацька, 3 

Філія № 4 вул. Ентузіастів, 49 

Київська міська клінічна лікарня № 11 вул. Рогозівська, 6 

 

Забезпеченість кадрами 

В лікувально-профілактичних закладах району штатним розкладом 

передбачено 2777,25 посад працівників. Загалом укомплектованість по галузі 

у районі  складає 85 %. 

Медичну допомогу населенню Дніпровського району м. Києва 

надають: 817 лікарів; 1186 молодших спеціалістів з медичною освітою. 

Збільшено, у порівнянні з 2011 роком, заробітну плату лікарів 

первинної ланки на 65,3 % та медичних сестер первинної ланки на 69,7 %, що 

є ключовим матеріальним стимулом для медичних працівників, які 

працюють в первинній ланці. 

Середня заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я складає 

5985 грн., в тому числі лікарів становить 6999 грн., молодших спеціалістів з 

медичною освітою 6183 грн.  

З 01.01. 2017 р. на базі госпітального відділення відкрито Центр 

нейрореабілітації   КМКЛ № 11 для учасників антитерористичної операції на 

20 ліжок. За І півріччя 2017 році проведено реабілітацію    78 учасникам АТО  

На базі консультативно-діагностичного Центру створено районний 

лабораторний центр з 19 пунктами забору біологічного матеріалу у всіх 

амбулаторіях Центрів первинної медико-санітарної допомоги, на належному 

рівні функціонує кабінет довіри для обстеження на ВІЛ-інфекцію і кабінет 

психологічної адаптації учасників АТО та членів їх родин. 

У закладах охорони здоров’я району впроваджено електронний запис 

пацієнтів до лікарів спеціалістів консультативно - діагностичних центрів, що 

забезпечило рівність та доступність в отриманні вторинного рівня 

амбулаторної допомоги мешканцям району незалежно від місця їх 

проживання в районі. 

Протягом І  півріччя  2017 року для закладів охорони здоров’я району, 

з метою  своєчасного забезпечення населення району діагностичними 

обстеженнями, для раннього виявлення захворювань, проведено закупівлю  

медичного обладнання на суму 4,0 млн. грн.  

Протягом І півріччя  2017 року в лікувально-профілактичних закладах 

Дніпровського району проведено капітальний ремонт   на суму 4,4 млн. грн.  

в тому  числі  за рахунок бюджету  участі 2,0 млн.   

На  базі  КНП ЦПМСД «Русанівка» працює   Центр надання  

невідкладної медичної допомоги  вдома населенню  району з 

централізованою диспетчерською службою району  та  пунктами  базування  

бригад  невідкладної  медичної допомоги. 

Протягом І півріччя 2017 року санаторно-курортним лікуванням 

охоплено 195 ветеранів Великої Вітчизняної війни, або 1,6% від усієї 

кількості ветеранів, що мешкають в районі, зокрема: 21 - інвалідів Великої 

Вітчизняної війни, або 3,0% від усієї кількості інвалідів Великої Вітчизняної 

війни, що мешкають в районі; 66 - учасників бойових дій, або 2,8 % від усієї 



кількості учасників бойових дій, що мешкають в районі; 91 - учасників 

Великої Вітчизняної війни, або 1,2 % від усієї кількості учасників Великої 

Вітчизняної війни, що мешкають в районі; 17 - осіб, прирівняних по пільгах, 

або 2,1% від усієї кількості осіб, прирівняних по пільгах, що мешкають в 

районі. 

Протягом І півріччя 2017 року до Управління охорони здоров’я 

надійшло 173 письмових звернень громадян Дніпровського району м. Києва 

(показник звернень на 10 тис. населення – 4,8), що менше на 5,0% в 

порівнянні з аналогічним періодом 2016р. ( І півріччя 2016р.- 182 звернень, 

показник звернень на 10 тис. населення – 5,1). 

Протягом  І півріччя   2017 року на особистому  прийомі  у начальника  

управління  охорони здоров’я побувало 92 особи. 

За І півріччя   2017 р. до управління охорони здоров’я Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації надійшло 398 звернень  

(показник звернень на 10 тис. населення – 11,2),  спрямованих з КБУ 

«Контактний центр м. Києва» від громадян Дніпровського району міста 

Києва, що більше на 41,6%  у порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. (І 

півріччі  2016 р.- 281 звернення, показник  на 10 тис. населення 7,9%).  

Основними завданнями галузі охорони здоров’я району являються: 

 

- Поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів 

захворюваності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості 

життя. Оптимізація санітарно - просвітницької роботи серед мешканців 

району по запобіганню та профілактиці захворювань. 

- Проведення активної демографічної політики, охорони материнства, 

дитинства. Удосконалення виконання державних програм щодо охорони 

материнства і дитинства. 

- Реалізація міжгалузевих стратегій, спрямованих на пропаганду, 

формування, заохочення здорового способу життя. Проведення тематичних 

Днів здоров’я в закладах охорони здоров’я. 

- Реалізація районної профілактичної програми «Ваше здоров’я – у 

Ваших руках». Прийняття відповідних управлінських рішень щодо 

оптимізації організації надання медичної допомоги дітям з груп ризику. 

- Забезпечення населення ефективними безпечними і якісними 

лікарськими засобами. Прийняття відповідних управлінських рішень щодо 

удосконалення медикаментозного забезпечення пільгової категорії 

населення. 

- Організація медико-санітарної допомоги населенню, забезпечення її 

високої ефективності та якості, пріоритетний розвиток первинної медико -  

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, забезпечення активного 

попередження і здійснення контролю за шкідливими для здоров’я чинниками 

в об’єктах довкілля. Проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців 

району щодо ходу реформування галузі охорони здоров’я району. 

- Створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері 

охорони здоров’я. Оптимізація широкої інформаційно - роз’яснювальної 

роботи серед населення Дніпровського району м. Києва. 



- Продовження підготовки лікарів загальної практики – сімейної 

медицини. 

- Завершення спільно з Департаментом охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

підготовки нормативно-правової бази та запровадження: 

а) поетапної передачі дітей віком старше 6-ти років під нагляд лікарів 

загальної практики – сімейної  медицини. Дітей віком до 6-ти років залишити 

під спостереженням лікарів - педіатрів ЦПМСД; 

б) затвердження в структурі консультативно – діагностичних центрів 

посади лікарів – педіатрів – консультантів та закріплення їх за амбулаторіями 

загальної практики - сімейної медицини з розрахунку 1 посада лікаря-

педіатра на 10 000 дитячого населення віком від 7 до 17 років; 

в) затвердження нормативу кількості дітей на одній педіатричній 

дільниці 400 - 450 осіб та внесення відповідних змін до штатних нормативів 

центру первинної медико-санітарної допомоги, затверджених наказом МОЗ 

України від 23.02.2012 р. № 129 «Про затвердження примірних штатних 

нормативів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» (1 

ставка лікаря педіатра дільничного на 400 - 450 дітей віком від 0 до 6 років та 

1 ставка сестри медичної дільничної на 200 - 225 дітей віком від 0 до 6 років). 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

У  бюджеті міста Києва на 2017 рік  на галузь «Охорона здоров’я»  

Дніпровського району міста Києва затверджено видатки в сумі 340,1 млн  

грн,  з них на оплату праці (з нарахуваннями) 223,8 млн грн, на забезпечення 

медикаментами та виробами медичного призначення 21,5 млн. грн. (пільгові 

медикаменти 13,8 млн грн), придбання продуктів харчування 2,3 млн  грн, на 

оплату комунальних послуг 18,3 млн грн, на капітальні видатки (бюджет 

розвитку) 67,3 млн грн, на оплату інших видатків 6,9 млн  грн.  

За січень-червень 2017 року надійшло коштів на суму 133,3 млн грн, з 

них на оплату праці (з нарахуваннями)  103,2 млн грн, на забезпечення 

медикаментами та виробами медичного призначення 10,8 млн. грн. (пільгові 

медикаменти 6,0 млн грн), придбання продуктів харчування 1,0 млн  грн, на 

оплату комунальних послуг 6,5 млн грн, капітальні видатки 8,6 млн грн, на 

оплату інших видатків 3,2 млн  грн. 

 


