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 Заслухавши довідку про виконання відділом охорони здоров’я Краматорської міської 
ради делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених п.п. 1, 2, 3 п.б ст.32 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 32, 52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

 виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

 

 1. Прийняти до відома довідку про виконання відділом охорони здоров’я 
Краматорської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади, 
передбачених п.п. 1, 2, 3 п. б ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

 2. Відділу охорони здоров’я  розробити на 2022 рік відповідні заходи для 
забезпечення пільгових категорій  населення  лікарськими  засобами  та виробами медичного 
призначення 

в межах фінансування галузі. 
 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
згідно з розподілом повноважень. 
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передбачених п.п. 1, 2, 3 п. б ст. 32 Закону 
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 Підпунктами 1, 2, 3 п. б ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
визначено делеговані повноваження відділу охорони здоров’я Краматорської міської ради, а 
саме: 
 забезпечення  у  межах  наданих  повноважень доступності і безоплатності медичного  
обслуговування  у місті; 
 забезпечення відповідно  до  Закону  розвитку  всіх  видів медичного обслуговування, 
розвитку і вдосконалення мережі  лікувальних  закладів  міського підпорядкування,  визначення 
потреби та формування замовлень на кадри  для вищезазначених закладів,  укладення  договорів   
на   підготовку спеціалістів,  організація  роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів; 
      забезпечення   відповідно   до   законодавства   пільгових категорій  населення  
лікарськими  засобами  та виробами медичного призначення. 
  У рамках здійснення цих повноважень відділ охорони здоров’я  забезпечує 
реалізацію конституційного права громадян на одержання права на охорону здоров’я та 
медичну допомогу. Організовує виконання чинного законодавства по впровадженню 
державної медичної реформи у місті та перетворення комунальних медичних установ в 
комунальні некомерційні підприємства. Забезпечує виконання 12 міських заходів та програм, 
що затверджені рішеннями Краматорської міської ради.  
 Станом на 01.01.2021 мережа лікувальних установ міського підпорядкування 
складається з 8 закладів: КНП «Міська лікарня № 1» КМР, КНП «Міська лікарня № 2» КМР, 
КНП «Міська лікарня № 3» КМР, КНП «Дитяче територіальне медичне об’єднання» КМР, 
КМУ «Стоматологічна поліклініка № 1», КМУ «Стоматологічна поліклініка № 2», КНП 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» КМР (далі - КНП «ЦПМСД № 1» КМР), 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» КМР (далі - КНП «ЦПМСД № 2» 
КМР). 
 На сьогоднішній день триває реорганізація лікувальної мережі міста. Рішенням 
міської ради від 28.04.2021 № 8/VIII-375 «Про реорганізацію комунального некомерційного 
підприємства «Міська лікарня №1» Краматорської міської ради шляхом його приєднання до 
комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №3» Краматорської міської 
ради» розпочатий процес об’єднання КНП «Міська лікарня № 1» та  КНП «Міська лікарня 
№3» Краматорської міської ради з метою створення в місті потужної лікарні інтенсивного 
лікування в якій будуть сконцентровані всі ургентні служби, працюватиме відділення 
екстреної допомоги з сучасною діагностичною базою. Також міською радою прийнято 
рішення про об’єднання КНП «ЦПМСД № 1» та КНП «ЦПМСД №2» Краматорської міської 
ради (рішення  від 28.04.2021 № 8/VIII-374 «Про реорганізацію комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 
Краматорської міської ради шляхом його приєднання до комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської 
ради»). В об’єднаному Центрі працюватиме колл-центр, кабінет «Довіра», прийоми лікарів-



спеціалістів, що значно покращить якість обслуговування пацієнтів. Об’єднання лікувальних 
закладів дозволить оптимізувати адміністративно-господарчій персонал, перепрофілювати 
ліжковий фонд в залежності від реальних потреб, посилити можливості діагностичних 
підрозділів та більш ефективно використовувати фінансові ресурси підприємств.   
 Станом на 01.01.2021 у місті загальний ліжковий фонд закладів міського 
підпорядкування складає 930 ліжок, у тому числі: в КНП «Міська лікарня № 1» КМР - 230, 

КНП «Міська лікарня № 2» КМР - 200, КНП «Міська лікарня № 3» КМР - 350,  КНП «Дитяче 
територіальне медичне об’єднання» КМР - 150.  

 За 9 місяців 2021 року кількість ліжко-днів проведених хворими в стаціонарних 
відділеннях лікарень склала 151743 (аналогічний період 9 місяців 2020 року – 162188). План 
ліжко-днів виконано на 65,5% (9 місяців 2020 року  - 69,9 %). Зменшення показника 
пов’язано  з тим, що у період карантину через COVID-19 обмежена планова госпіталізація 
хворих до стаціонарних відділень лікарень. Також на сьогоднішній день 208 ліжок КНП 
«Міська лікарня № 3» КМР  та 90 ліжок КНП «Міська лікарня № 1» КМР перепрофільовані 
під госпіталізацію хворих на  COVID-19. 

 Показник середньої тривалості перебування хворих на ліжку в цілому по місту 
збільшився з 9,9 днів (9 місяців 2020 року) до 10,2 днів (9 місяців 2021 року).  
 Амбулаторно-поліклінічна мережа на сьогодні складається з КНП «ЦПМСД № 1» 
КМР (обслуговує 81391 особу, які уклали декларації з лікарями), КНП «ЦПМСД № 2» КМР 
(обслуговує 69643 особи згідно декларацій), КНП «Стоматологічна поліклініка № 1» 
КМР(обслуговує 125630 осіб)  та КНП «Стоматологічна поліклініка № 2» КМР (обслуговує 
59125 осіб). 
 За 9 місяців 2021 року мешканцями міста та прилеглих територій з лікувальною та 
профілактичною метою здійснено 657808 відвідувань амбулаторно-поліклінічних закладів 
міста (за аналогічний період 2020 року – 627574, у т.ч.: стоматологічних поліклінік - 83780 (9 

місяців 2020 року – 90407). Показник кількості відвідувань населенням лікувальних закладів 
міста на одного мешканця складає 3,6. У роботі амбулаторно-поліклінічної служби цей 
показник відповідає нормативному. Кількість відвідувань дитячого населення складає 18038 
(9 місяців 2020 року – 21135).  

 Протягом 2021 року в сімейних амбулаторіях центрів первинної медико-санітарної 
допомоги були організовані окремі прийоми для хворих з ознаками респіраторних інфекцій, 
працювали мобільні бригади для обслуговування на дому хворих на COVID-19. З лютого 
2021 в центрах працюють 10 вакцинальних пунктів, організована робота 2 центрів масової 
вакцинації населення від COVID-19, проводяться щеплення працівників підприємств 
виїзними бригадами.  Станом на …………… в місті отримали щеплення від COVID-19 – 

(…% дорослого населення) однією дозою вакцини, та ….. (…% дорослого населення) 
отримали повний курс вакцинації. 
 В Україні продовжується трансформація системи охорони здоров’я. Її мета – забез-

печити всім громадянам України рівний доступ до якісних медичних послуг та перебудувати 
систему охорони здоров’я так, щоб у її центрі був пацієнт. Протягом 2018 – 2019 років всі 
заклади охорони здоров’я міського підпорядкування були перетворені з комунальних меди-

чних бюджетних установ в комунальні некомерційні підприємства, які діють як суб’єкти го-

сподарської діяльності і майже не фінансуються з міського бюджету. Держава бере на себе 
чіткі зобов’язання щодо фінансування медичних послуг. Пакети медичної допомоги, 
гарантовані державою, визначаються, виходячи з пріоритетів охорони здоров’я в Україні у 
обсязі можливостей державного фінансування. Оплата наданих медичних послуг 
проводиться з державного бюджету за договорами з Національною службою охорони 
здоров’я.  

 З міського бюджету, починаючи з 01 квітня 2020 року, фінансуються лише: 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, 
які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних 
послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; 



- місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які 
належать відповідним територіальним громадам, місцеві програми надання населенню 
медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного 
обслуговування населення; 

- місцеві програми громадського здоров’я. 

 Станом на 01.10.2021 загальний бюджет на охорону здоров’я міста із міського 
бюджету склав  68 млн. 408,324 тис. грн., у т. ч.: на виплату заробітної плати  з нарахуваннями 
– 17 млн. 453,3 тис. грн., медикаменти – 5 млн. 973,6 тис. грн; харчування – 2 млн. 271,3 тис. 
грн., оплату комунальних послуг – 20 млн. 236,4 тис. грн. (в 2020 році - 18 млн. 133,580 тис. 
грн), на капітальні ремонти та придбання медичного та побутового обладнання для 
лікувальних закладів міста – 5 млн. 663,3257 тис. грн. (в 2020 році - 20 млн. 149,261 тис. грн.). 
В 2020 році загальний бюджет на охорону здоров’я міста склав  – 118 млн 955,6 тис. грн. 
  Виконуючи делеговані повноваження, відділ охорони здоров’я щорічно розробляє та 
оновлює проєкти рішень  Краматорської міської ради для затвердження міських цільових 
програм та заходів спрямованих на: 

 забезпечення соціальних гарантій пільговим категоріям населення, у тому числі і 
тимчасово переміщеним особам, які зареєстровані на території міста Краматорська; 

забезпечення доступного медичного обслуговування; 
збереження та розвиток спектру медичних послуг в умовах реформування галузі. 
В 2021 році здійснювалось фінансування за рахунок коштів міського бюджету міських 

програм та заходів за 12 напрямами такі як: профілактика і лікування захворювань на 
цукровий діабет, ВІЛ/СНІД, туберкульоз, надання медичної допомоги особам з серцево-

судинними патологіями, забезпечення в місті епідемічного благополуччя, профілактика 
алкоголізму і наркоманії,  а також комплексна підтримка і розвиток закладів І та ІІ рівнів 
надання медичної допомоги та інші напрямки. Загальна сума витрат на їх виконання за 9 
місяців 2021 року склала 13 млн. 307,748 тис. грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1303 
«Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань» здійснюється забезпечення пільгових категорій населення медикаментами при 
амбулаторному лікуванні в поліклініках - безоплатно або на пільгових умовах. Громадяни 
пільгових категорій забезпечуються слуховими апаратами, окулярами, зубним 
протезуванням, медикаментозними препаратами, засобами медичної реабілітації (памперси і 
калоприймачі). Діти віком до двох років з малозабезпечених сімей отримують безкоштовне 
харчування. Хворі на орфанні захворювання отримують на пільгових умовах ліки та 
лікувальне харчування. 

Станом на 01.10.2021 громадяни пільгових категорій отримали 49 слухових апаратів, 
із них 13 для дітей на загальну суму 431,639 тис. грн.   

Для забезпечення пільгових категорій населення пільговими рецептами в 2021 році за 
9 місяців з міського бюджету використано 5 млн.844,8 тис. грн. (за 9 місяців 2020 року - 5 

млн 114,081 тис. грн.).  
Для забезпечення пільгових категорій населення стоматологічним протезуванням з 

міського бюджету витрачено 1 млн. 118,1 тис. грн (за 9 місяців 2020 року – 1 млн 042,663 

тис. грн. 
Для придбання пільговим категоріям населення (дорослі і діти), засобів технічної 

реабілітації за висновками МСЕК та листків реабілітації, з міського бюджету за 9 місяців 2021 
року використано 842,617 тис. грн, за 9 місяців 2020 року – 475,568 тис. грн.. 

За 9 місяців 2021 року для хворих на фенілкетонурію за кошти міського бюджету 
закуплено лікувальне харчування на суму 1 млн. 442,711 тис. грн. За аналогічний період 2020 
року витрачено 1 млн 037,492 тис. грн.  

Діти до 2-х років з малозабезпечених сімей щомісяця отримували безкоштовно замінники 
грудного молока за кошти міського бюджету. За 9 місяців 2021 року діти отримали замінники 
грудного молока на загальну суму 104,177 тис. грн (за 9 місяців 2020 року – 141,253 тис. грн).  



 Усі підпорядковані відділу охорони здоров’я лікувально-профілактичні заклади 
мають статути, що зареєстровані у відповідному порядку та розроблені відповідно до діючої 
нормативної бази. Один раз на три роки лікарні проходять державну акредитацію. Всі 
заклади отримали вчасно акредитаційну категорію. 
 Організаційна робота з підвищення кваліфікації медичних працівників здійснюється 
через систему післядипломної освіти та атестацію медпрацівників. Відділом охорони 
здоров’я щорічно формується заявка на проходження лікарями та медичними сестрами 
курсів підвищення кваліфікації. У зв’язку з карантином, щодо захворюваності на COVID-19, 

більшість медичних працівників проходять курси підвищення кваліфікації через Інтернет 
(онлайн). При відділі охорони здоров’я працює атестаційна комісія для середніх медичних 
працівників. 
  Станом на 01.10.2021 кваліфікаційну категорію мають 66,7 % лікарів та 75,9 % 
середніх медичних працівників. Інші медичні працівники, ще не мають необхідного 
трудового стажу для проходження атестації. 

Станом на 01.10.2021 в лікувальних закладах міста проходять інтернатуру 95 лікарі-
інтерни, з них 70 – на бюджетній основі, 25 – на контрактній. З серпня 2021 року до роботи в 
лікувальних закладах міста після закінчення інтернатури приступило 11 молодих 
спеціалістів. 

Відділ охорони здоров’я організовує роботу медичної комісії у  Краматорському 
військовому комісаріаті. Комісія працює впродовж усього року. До її складу входять лікарі, 
медичні сестри і молодший медичний персонал лікувальних закладів міського та обласного 
підпорядкування. У зв’язку з тим, що лікувальні заклади стали комунальними некомерційними 
підприємствами деякі лікарі спеціалісти вузької спеціалізації (невропатологи, окулісти та інші) 
приймають позачергово призовників на робочих місцях в лікарнях за направленням медичної 
комісії військового комісаріату. 
 Робота по виконанню відділом охорони здоров’я Краматорської міської ради делегованих 
повноважень органів виконавчої влади, передбачених п.п. 1, 2, 3 ст. 32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» продовжується. 
   

 

 

Заступник міського голови,  
голова комісії  Олена КАТАЛЬНІКОВА 

 

 

Члени комісії:  Андрій ПЕТРИЧЕНКО
  

 

  Валерія  МЕЛЬНИК  

 

 

Надія ЛЮТІК 

 

 

 


