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ЗВІТ 

про роботу управління охорони здоров'я  

та медичної галузі  Івано-Франківської міської ради 

за І півріччя 2022 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Стан 

виконання 

1.  Участь в  оперативних нарадах міського 

голови з питання «Про організацію роботи 

закладів охорони здоров’я Івано-Франківської 

міської ради щодо протидії поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID–19)» - 4 

презентації  

щовівторка, 

 за 

залученням 

виконано 

2.  Проведення оперативних нарад з 

керівниками закладів охорони здоров’я  

щодекадно,  

за потребою 

виконано 

3.  Участь в оперативних нарадах заступника 

міського голови 

щотижня, за 

залученням 

виконано 

 

4.  Проведення засідання Колегії управління 

охорони здоров'я міської ради  

1 раз на 

квартал 

не 

проведено 

5.  Проведення засідання міської експертної 

протиракової комісії  УОЗ ІФМР 

щоквартально 10.06.2022 

6.  Проведення засідання клініко-експертної 

комісії УОЗ ІФМР 

 

щоквартально 

27.06.2022 

10.06.2022 

7.  Проведення засідання комісії інфекційного 

контролю за туберкульозом УОЗ ІФМР 

щоквартально  20.05.2022 

8.  Здійснення моніторингу основних показників  

роботи закладів охорони здоров’я міської ради: 

- стану епідемічної ситуації щодо 

захворюваності на коронавірусну хворобу в 

розрізі ЗОЗ, та стану госпіталізації пацієнтів з 

підозрою на коронавірусну хворобу, 

- кількості смертних випадків від 

коронавірусної хвороби, тощо, 

- стану госпіталізації пацієнтів в стаціонари і 

кількості новонароджених, 

- стану госпіталізації поранених 

військовослужбовців, 

- стану звернень і госпіталізації внутрішньо-

переміщених осіб, дітей, тощо, 

- стану роботи закладів охорони здоров’я і 

воєнний час, 

 

 

 

щодня 

 

 

 

щодня 

 

щодня 

 

щодня 

 

щодня 

 

щотижнево 

виконано 
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- щодо вакцинації населення проти 

коронавірусної хвороби, 

- щодо вакцинації дітей проти поліомієліту 

(додаткова), 

рейтингових показників основної діяльності, 

- щодо захворюваності на грип та ГРВІ 

 

щоденно 

 

щотижнево  

 

щомісячно 

щотижнево 

9.  Здійснення  моніторингу  діяльності  закладів 

охорони  здоров’я  міської ради з фінансово-

економічних питань: 

 аналіз фінансової діяльності;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 аналіз споживання енергоносіїв та 

комунальних послуг ЗОЗ ІФ МР; 

 інформація про надходження та 

використання коштів НСЗУ із зазначенням 

залишків коштів на рахунках ЗОЗ; 

  виплат заробітної плати за кошти НСЗУ; 

 надходження та доходи по програмі 

медичних гарантій по пакетах; 

 оперативна інформація про зайнятість та 

заробітну плату працівників в ЗОЗ ІФМР  тощо; 

 інформація щодо спрямування 

надходжень спеціального фонду в частині 

власних надходжень ЗОЗ ІФ МР; 

 інформація по залишках до фінансування 

коштами місцевого бюджету; 

 моніторинг отримання закладами 

благодійних пожертв (коштів). 

 

 

 

щодня 

 

щомісячно 

 

 

щодекадно 

щомісячно 

 

щоквартально 

 

щомісячно 

 

 

щомісячно 

 

на вимогу 

 

щоквартально 

 

виконано 

10.   Участь  в  нараді голови НСЗУ Н.Гусак щодо 

особливостей програми медичних гарантій у 

воєнний час, оплати за надану медичну 

допомогу, стану виплат заробітної плати 

медичним працівникам 

лютий, 

квітень, 

травень, 

червень 

виконано 

11.  Опрацювання оперативної інформації, в межах 

завдань міських цільових програм, про  надання 

медичної допомоги: 

- внутрішньо переміщеним особам; 

- учасникам бойових дій, 

- дітям ВПО та учасників АТО, тощо 

щомісячно виконано 

12.  Участь в онлайн-нараді за участю керівництва 

НСЗУ, ДОЗ ОДА, керівників ЗОЗ ІФМР та 

квітень 2022 виконано 
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області  з питань укладення договорів між 

закладами охорони здоров’я і НСЗУ 

13.  Проведення адміністративних обходів ЗОЗ 

ІФМР – КНП ЦМКЛ (8), КНП МКЛ №1(3), КНП 

МКПЦ(3), КНП МДКЛ(1) з питань організації 

роботи у воєнний час – 15 моніторингових 

візитів 

за потребою виконано 

14.  Участь працівників УОЗ ІФМР у вебінарах 

МОЗ України (2), НСЗУ (4), селекторних 

нарадах МОЗ України (2), ДОЗ ОДА (2), тощо 

за 

залученням 

виконано 

 

15.  Розгляд звернень та надання одноразової 

матеріальної допомоги, що здійснюється 

відповідно  до  Положення про Експертну  раду  

при  виконавчому комітеті Івано-Франківської 

міської  ради, затвердженого рішенням  

виконавчого   комітету   від  21.01.2021  № 76  

«Про  затвердження нової  редакції  Положення  

Експертну раду  при виконавчому  комітеті  

Івано-Франківської  міської  ради» зі змінами. 

На 2022 рік, з урахуванням змін, 

передбачені  кошти в сумі  22 533 700  грн  для 

надання одноразової матеріальної допомоги, в 

тому числі й на лікування та придбання ліків 

малозабезпеченим мешканцям міста та 

об’єднаної територіальної громади. 

У зв’язку із запровадженням правового 

режиму воєнного стану, проведено два 

засідання Експертної ради,  на  яких  розглянуто 

194 звернення  та  виділено  одноразову 

матеріальну допомогу на  лікування в сумі 632 

500 грн, (з них розглянуто 55 звернень на  

лікування дітей на загальну  суму 325 000 грн) : 

 – засідання Експертної ради № 1 (16.02.2022) – 

69 звернень на загальну суму 272 500 грн; 

– засідання Експертної ради № 2 (01.06.2022) – 

125  звернень  на загальну  суму 360 000 грн. 

1 раз на міс виконано 

16.  Здійснення медичних супроводів  культурно-

масових, спортивних заходів, організованих на 

відзначення загальнодержавних, релігійних 

свят (підготовлено 15 наказів щодо медичного 

супроводу) 

за 

залученням 

виконано 

17.  Здійснення медичних супроводів 

патріотично-виховних та спортивних заходів, 

за 

залученням 

виконано 
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організованих Департаментом освіти і науки 

ІФМР для дозвілля дітей (підготовлено 13 

наказів щодо медичного супроводу) 

 

18.  Забезпечення документообігу управління 

охорони здоров’я, підготовка наказів з основної 

діяльності, здійснення правового забезпечення 

роботи управління охорони здоров’я. 

Підготовлено: 

-   накази з основної діяльності - 126;  

-   наказів з особового складу - 6 ;  

-   накази з надання відпусток – 13; 

-   наказів з відряджень - 4 

- наказів щодо медичного супроводу 

культурно-мистецьких заходів, спортивних 

заходів – 28. 

відповідно 

до вимог 

чинного 

законодавства 

виконано 

19.  Підготовлено  

- рішення виконавчого комітету міської 

ради – 9; 

-         рішення сесії міської ради – 4. 

за потребою виконано 

20.  Здійснення закупівлі для потреб Управління 

охорони здоров’я ІФМР 

за потребою виконано  

21.  Приймання та затвердження звітів про 

виконання фінансових планів ЗОЗ ІФМР за 2021 

рік 

березень виконано 

22.  Приймання і видача медикаментів, витратних 

матеріалів, антисептиків, дезінфекційних 

розчинів для потреб військовослужбовців, 

цивільних закладів охорони здоров’я в умовах 

роботи у воєнний час – підготовлено 407 актів 

приймання-передачі 

за 

залученням 

виконано 

23.  Формування аптечок першої медичної 

допомоги для військовослужбовців на передову 

– 1440 аптечок. 

за потреби виконано 

24.  Формування медичного забезпечення для 

територіальної оборони (3 підрозділи) – 

індивідуальні аптечки, медичне майно 

медичного пункту військового підрозділу 

березень, 

квітень, 

травень 

виконано 

25.  Провадження роботи на офіційному сайті 

управління охорони здоров'я міської ради – 

https://uoz.com.ua/ 

На сайті УОЗ ІФ МР опубліковано 285 

медійних матеріали (у червні 2022 року 

впродовж 

року 

виконано 
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проводилися регламентні технічні роботи на 

хостингу), 

9 паспортів бюджетних програм УОЗ ІФМР 

на 2022 рік,  

4 звіти про виконання міських програм за 

2021 рік. 

26.  Оновлена інформація на сайті УОЗ ІФМР  про 

керівництво УОЗ ІФ МР та Положення УОЗ ІФ 

МР. 

Кількість відвідуваних сайту  коливається у 

межах 700-900 осіб на місяць. 

Офіційний сайт управління охорони здоров'я 

ІФ МР упорядковано відповідно до вимог ст. 15 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації», 

створено відповідні розділи та підрозділи: 

«Головна», «Про медичні заклади» (підрозділи 

– «Структури», «Обладнання», «Є ліки»), 

«Нормативно-правові акти» (підрозділи – 

«Програми», «Звіти», «Експертна рада», 

«Координаційний комітет»), «Анонс подій», «У 

центрі уваги» (підрозділи – «Усі категорії», 

«Все про здоров’я», «COVID-19», «Новини 

медичної галузі», «Вакцинація. Вакцинація 

проти COVID-19», «Франківські медичні 

новини», «Воєнний стан в Україні та 

медицина»), «Фінанси», «Доступ до публічної 

інформації», «Корисні посилання». 

Повноцінно функціонують сайти КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня Івано-

Франківської міської ради», КНП «Центр 

первинної медичної та клініко-діагностичної 

допомоги Івано-Франківської міської ради», 

КНП «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-

Франківської міської ради», КНП «Міський 

клінічний перинатальний центр Івано-

Франківської міської ради». 

Січень  

27.  Інформаційна робота  на офіційній сторінці 

управління охорони здоров’я міської ради в 

соціальній мережі Facebook – 

https://www.facebook.com/uoz.if. 

Опубліковано 3118  дописів за 6 місяців 2022 

року. 

За сторінкою стежать 3405 осіб. 

Охоплено людей – 48061 осіб. 

щодня 

 

виконано 

 

https://www.facebook.com/uoz.if
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Взаємодія з дописом (середня) – 4130 . 

Уподобання сторінки – 3249. 

У всіх закладах охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради створені та 

функціонують сторінки в соціальній мережі 

Facebook, два заклади мають сторінки у 

соціальній мережі Instagram. 

28.  Організація серії  тренінгів з надання першої 

невідкладної домедичної допомоги для 

працівників виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради із залученням 

спеціаліста ДУ «ТМО МВС України по Івано-

Франківській області» 

січень-

лютий 

виконано 

29.  Організовано навчання з надання першої 

невідкладної  домедичної допомоги для 

працівників закладів охорони  здоров’я Івано-

Франківської міської ради 

січень-

лютий 

виконано 

30.  Написання грантової заявки на участь у 

проєкті USAID «Підтримка реформи охорони 

здоров’я» в межах Менторської ініціативи по 

налагодженню системної комунікації та 

покращенню пацієнтської навігації у закладах 

охорони здоров’я та громадах для поліпшення 

доступу населення до медичних послуг 

квітень-

травень 

виконано 

31.  Захист виграної грантової заявки в проєкті 

USAID «Підтримка реформи охорони 

здоров’я», в межах якої розроблено 

комунікаційний план на два місяці та бюджет 

фінансування на суму  163 600 грн. 

30.06.2022 виконано 

32.  Визначення працівників ЗОЗ ІФ МР, 

відповідальних за інформаційну роботу за 

реалізацію комунікативних активностей у 

межах Менторської ініціативи, проведення 

оперативної наради з питань залучення до 

виконання завдань і умов гранту   

червень виконано 

33.  Участь у серії вебінарів професійного 

розвитку з комунікацій для закладів охорони 

здоров’я та громад, в рамках проєкту USAID 

«Підтримка реформи охорони здоров’я» 

(М.Бойко, М.Тодорів): 

16.06.2022 – «Дизайнерські ілюстрації для 

соціальних мереж своїми руками на базі Power 

Point»; 

червень виконано 
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21.06.2022 – «Комунікація, яка має допомогти 

кожному»; 

30.06.2022 – «Криза як нові можливості». 

Тренінги продовжуються у липні-серпні 

2022. 

34.  Участь у вебінарах з питань роботи закладів 

охорони здоров’я та органів місцевого 

самоврядування  у сфері медицини (М.Бойко, 

А.Вацеба, М.Тодорів, заклади охорони здоров’я 

ІФМР): 

25.01.2022 – «Управління персоналом в 

закладах охорони здоров’я: основні принципи»; 

28.01.2022 – воркшоп «Напрями розвитку 

сервісу і комунікацій в медичних закладах»; 

16.02.2022 –  семінар «Клієнтський сервіс в 

закладах охорони здоров'я: клієнт чи пацієнт»; 

серія тренінгів проєкту «Ефективне 

управління мережею медичних закладів в 

умовах децентралізації»  – квітень-червень; 

20.05.2022 – «Моніторинг і реагування на 

загрози для громадського здоров'я під час 

воєнного стану»; 

26.05.2022 – «Зміна парадигми надання 

комплексної медичної допомоги у воєнний час 

в умовах обмежених ресурсів»; 

26.05.2022 – «Домедична і медична допомога 

жертвам насильства в умовах збройного 

конфлікту (юридичні, соціальні і медичні 

аспекти, алгоритми огляду і допомоги, 

оформлення документів)».  

І півріччя виконано 

35.  Участь (М.Бойко, А.Вацеба) у вебінарах з 

питань організації і впровадження вимог 

інфекційного контролю в закладах охорони 

здоров’я з урахуванням сучасних нормативних 

документів МОЗ України  

-січень – 3 вебінари, 

- лютий – 1 вебінар, 

- травень – 3 вебінари, 

-червень – 1 вебінар 

за 

залученням 

виконано 
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36.  За І півріччя 2022р. навчання  на  курсах 

підвищення кваліфікації  пройшли  працівники: 

 М.Бойко «Короткострокова програма 

«Система електронного декларування: подання 

та заповнення електронних декларацій», 

 М.Бойко «Короткострокова програма 

«Запобігання та виявлення корупції в органах 

влади; 

 М.Бойко «Управління персоналом на 

публічній службі»; 

 М.Бойко ««Менеджмент та лідерство на 

публічній службі»; 

 М.Бойко ««Впровадження та управління 

змінами в органах публічної влади»»; 

 М.Бойко «Комунікативні технології у сфері 

публічного управління»; 

 А.Вацеба «Розвиток персоналу. Планування 

службової кар’єри». 

 Комунікативні технології у сфері публічного 

управління»; 

 Н.Мельничук, М.Тодорів «Ділова українська 

мова у сфері державного управління: нове 

законодавство України про мову, український 

правопис, діловий документ і діловодство у 

місцевих органах влади»; 

 Н.Мельничук «Євроатлантична інтеграція 

України. Інформування громадськості про 

державну політику у сфері євроатлантичної 

інтеграції»,   

 Н.Мельничук, М. Тодорів «Впровадження 

стандартів захисту персональних даних»; 

 М. Тодорів «Система електронного 

декларування: подання та заповнення 

електронних декларацій»; 

 М. Тодорів «Менеджмент та лідерство на 

публічній службі»; 

 М.Бойко, М. Тодорів «Кібербезпека на 

робочому місці та мінімізація фінансових та 

репутаційних втрат закладу»; 

 М.Бойко  «Управління якістю в охороні 

здоров'я»; 

 М. Тодорів «Управління якістю в охороні 

здоров'я»; 

 

 

 

27.01.2022 

 

 
 

02 -03. 02.2022 

 

 

02.03.2022 

 

22-23.03.2022 

 

27.04.2022 

 

04-05.2022 

 

14.04.2022  

 

25.05.-

26.05.2022  

 

06-07.04.2022 

 

 

 

28.04.2022 

 

 

 

19.05.2022 

 

10.02.2022 

 

 

12.05-

13.05.2022 

 

21.06.2022 

 

січень 

 

квітень 

виконано 
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 М.Лагойда «Розвиток персоналу. 

Планування службової кар’єри»; 

 М.Лагойда «Місцеві податки та збори»; 

 Л.Смолій «Місцеві податки та збори»; 

 Н.Лугова «Система електронного 

декларування: подання та заповнення 

електронних декларацій» 

 

14.04.2022 

24.05.2022 

24.05.2022 

 

10.02.2022 

37.  Продовження роботи  щодо реалізації україно-

румунського проєту «Аlthera» щодо 

капітального ремонту реабілітаційного залу і 

розвитку реабілітаційного лікування дітей з 

обмеженими можливостями у КНП «Міська 

дитяча клінічна лікарня ІФМР» 

за залученням виконано 

38.  Участь (М. Бойко) в ІІІ Молитовному Сніданку 

Прикарпаття 

21.05.22 виконано 

39.  Організація та участь у моніторингових 

візитах міського голови до закладів охорони 

здоров’я міської ради: 

- КНП «ЦПМКДД ІФ МР»: 

-  відкриття після капітального ремонту 

педіатричного відділення №7; 

- відкриття  кабінету щеплень  в СП МП №5.  

- КНП «МКПЦ ІФ МР»: 

встановлення генератора резервного 

живлення; 

- КНП «МДКЛ ІФ МР»: 

відкриття оновленого кабінету 

функціональної діагностики 

 

 

 

 

28.04.2022 

 

29.06.2022 

 

  03.05.2022 

 

 

 

       2022 

 виконано 

40.  Організація святкових заходів з нагоди: 

Дня медичної сестри – святкова Літургія в 

Храмі Різдва Пресвятої Богородиці за участю 

Архієпископа і Митрополита  

Івано-Франківського Владики Володимира 

Війтишина, міського голови Руслана 

Марцінківа, голови Івано-Франківської 

обласної організації професійної спілки 

медичних працівників  Наталії Бирчак  

12.05.2022 виконано 

41.  Організація святкових заходів з нагоди Дня 

медичного працівника : 

- проведення Молебню за медичних 

працівників в Архікатедральному та 

Митрополичому собор Воскресіння Христового  

Архієпископа і Митрополита  

17 червня 

2022 

виконано 
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Івано-Франківського Владики Володимира 

Війтишина, міського голови Руслана 

Марцінківа, заступника міського голови 

Олександра Левицького; 

- нагородження 46 працівників ЗОЗ ІФ МР 

подяками міського голови, грамотами 

виконавчого комітету ІФМР та грамотами УОЗ 

ІФ МР, 

-  нагородження 3 працівників  УОЗ ІФ МР 

Подякою міського голови та  Грамотами УОЗ 

ІФ МР 

42.  Проведення святкових заходів в ЗОЗ ІФМР з 

нагоди Дня вишиванки 

19 травня   виконано 

43.  Інтерв’ю в ЗМІ з питань : 

- поширення грипу, ГРВІ – 1, 

- поширення коронавірусної інфекції - 2, 

- вакцинації проти коронавірусної інфекції -2  

за 

залученням 

виконано 

44.  Організація ефірів «Школи здоров’я» на ТБ 

РАІ  –  прямих  ефірів  

впродовж 

року 

виконано 

 

Організація документообігу в управлінні охорони здоров’я міської ради  

за I півріччя 2022 року 

 

Електронне документування управлінні охорони здоров’я міської ради 

здійснюється на підставі Інструкції з діловодства у виконавчих органах  

Івано-Франківської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 

15.12.2017 № 872, завдяки системі електронного документообігу «Діловод» та згідно 

стандарту ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. 

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлення документів». 

Упродовж I півріччя 2022 року документообіг управління охорони здоров’я 

міської ради складає: 845 звернення громадян, 13 інформаційних запитів, 8 запитів на 

публічну інформацію, 6 електронних звернень, 4 звернення на службу «15-80»,  25 

звернень громадян, скерованих з Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації; 2 запити Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав 

людини,  1- запит Окружної прокуратури м. Івано-Франківська, 5 запитів ЗСУ 

(військові частини, військкомати);  567– вихідна кореспонденція. 

Управлінням охорони здоров’я міської ради видано 126 наказів з основної 

діяльності;  6 наказів з особового складу; 13 наказів (з питань надання відпусток) та 4 

накази (накази з питань відряджень).  
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Організовано медичне обслуговування заходів, проведених в  

м.Івано-Франківську (підготовлено 28 наказів щодо медичного супроводу). 

Упродовж вказаного періоду підготовлено такі нормативно-правові акти: 

 рішення виконавчого комітету міської ради – 9; 

 рішення сесії міської ради –  4. 

 

За  I півріччя 2022 року проведено: 2  засідання Експертної ради при 

виконавчому комітеті міської ради; 14 оперативних нарад з керівниками закладів 

охорони здоров’я міської ради.  

За сприянням управлінням охорони здоров’я міської ради проведено  Програми 

на телекомпанії РАІ – три телепередачі. 

         

Управлінням охорони здоров’я міської ради   відповідно до наказу від  

07.02.2022 року № 25 «Про особистий прийом громадян в управлінні охорони 

здоров’я ІФМР»  забезпечено  прийом громадян із відповідним  врахуванням  

протиепідемічних заходів (обліковано відповідно даних особистого прийому – 25 

звернень, без врахування телефонних звернень. 

 

Кількість моніторингових візитів у ЗОЗ ІФМР, проведених упродовж                            

I півріччя 2022 року керівництвом та спеціалістами управління охорони здоров’я 

міської ради – 15. 

 

За І півріччя 2022 року, в частині правових питань Управлінням охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради розглянуто та здійснено відповідне 

реагування, межах компетенції. 

- До Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради було 

направлено 2 запити Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини щодо 

ВПО, а також оприлюднення інформаційних матеріалів,   

1- запит Окружної прокуратури м.Івано-Франківська стосовно створення служб по 

протидії домашньому насильству насильству, 5 запитів ЗСУ (військові частини, 

військкомати) щодо потреб медикаментів в умовах воєнного стану. 

- Управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради в ході 

співпраці з Департаментом охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації, розглянуто 23 запити Служби безпеки України в Івано-Франківській 

області щодо здійснення перевірки та надання інформації стосовно можливого 

звернення за медичною допомогою в заклади охорони здоров’я громадян зазначених 

у запитах управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 

- Розглянуто запит Управління Західного офісу державної аудиторської служби 

в Івано-Франківській області що стосувався надання інформації.  

Впродовж І півріччя 2022 року на Управління охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради не подано жодної позовної заяви та не складено жодного 

адміністративного протоколу чи постанови про притягнення до адміністративної 

відповідальності та не відкрито кримінальних проваджень на посадових осіб 
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Управління, що в свою чергу вказує на те, що Управління охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради діє в рамках визначених законодавства та дотримується 

вимог визначених у статті 19 Конституції України. 

 

Фінансово-господарська діяльність закладів охорони здоров’я  

за І півріччя  2022 року 

Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров'я станом на   1 липня 

2022 року складає 3158,00 штатних одиниць (в т.ч. спеціалізована медична допомога  

2451,00), фактично зайнято 2837,00 штатних посад одиниць (в т.ч. спеціалізована 

медична допомога  2219,75),  з них - 814,75 лікарських посад (в т.ч. спеціалізована 

медична  допомога  603,25). 

Бюджет медичної галузі на І півріччя 2022 року склав 449 696,6 тис.грн., з них: 

- 53 845,1 тис.грн. – затверджене спрямування  з міського бюджету за 

загальним фондом,  

- 21 299,9 тис.грн. за спеціальним фондом бюджету (власні надходження ЗОЗ 

14 398,3 тис.грн. та видатки розвитку МТГ 6901,6 тис.грн.), 

- 80,0 тис.грн - субвенція обласного на забезпечення лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет,  

- 374 471,6  тис.грн. - находження від Національної служби здоров'я за 

програмою медичних гарантій (за оперативними даними закладів охорони 

здоров’я на 08.07.2022 року). 

На медичну галузь за 6 місяців 2022 року (станом на 01.07.2022) передбачено 

спрямування з міського бюджету 60 746,7 тис.грн. (6 міс. 2021р. –                  73 949,2 

тис.грн.):  

- на енергоносії – 35 824,2 тис.грн., 6 міс.2021р. 27 731,1 тис.грн.; 

- оплату праці – 4 261,8 тис.грн.,  6 міс.2021р. 3 333,7 тис.грн.; 

- медикаменти – 4 361,7 тис.грн., 6 міс.2021р. 4 057,9 тис.грн.; 

- пільгові медикаменти – 7 228,5 тис.грн., 6 міс.2021р. 6025,2 тис.грн.;  

- забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 0,0 тис.грн., 

6 міс.2021р. 3000,0 тис.грн.; 

- інші видатки (господарські потреби, оплата послуг, розрахунки з бюджетом) – 

2168,9 тис.грн.,  6 міс.2021р. 1389,1 тис.грн.; 

- придбання обладнання – 4271,4 тис.грн.,  6 міс.2021р. 20277,6 тис.грн.; 

- капітальні ремонти  та будівництво – 1880,2 тис.грн., 6 міс. 2021р.             7484,1 

тис.грн.; 

- медичне забезпечення, реабілітація, відновне лікування та цілодобовий догляд 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, залишились без батьківської 

опіки, дітей, які зазнали насильства та ін. – 125,0 тис.грн. 6 міс. 2021р. - 50,0  тис.грн. 

- забезпечення невідкладної кардіологічної допомоги – 625,0 тис.грн., 6 міс. 

2021р. – 600,5  тис.грн. 

У структурі затверджених для медичної галузі міста видатків І півріччя 2022 

року обсяг державних коштів на централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет – 0,0 тис.грн, І півр.2021 року – 5151,0 тис.грн. 
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Бюджет охорони здоров’я міста за 6 міс. 2022 року  виконано на  57,6%, 

фактично використано  34 966,4 тис.грн. (6 міс. 2021р. 36 097,9 тис.грн.) при плані за 

поточний  період   60 746,7 тис. грн. (6 міс. 2020р. 73 949,2 тис.грн.).  

На пільгові медикаменти та зубопротезування використано 4 809,8 тис. гривень 

(66,5% виконання до призначень на 6 міс.2022 року). 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 19257,3 

тис.гривень (53,8% виконання до призначень на  6 міс. 2022 року). 

Придбано генератор для КНП «ЦМКЛ ІФ МР» на загальну суму 2044,0 тис.грн. 

(100,0% виконання до призначень на  2022 рік). 

Придбано операційні столи для КНП «МКЛ №1 ІФ МР» на загальну суму 1300,0 

тис.гривень. (100 % виконання). 

Придбано операційні лампи для КНП «МКЛ №1 ІФ МР»  на загальну суму    850,0 

тис.гривень (100% виконання).  

Проведено капітальний ремонт приміщень операційних блоків хірургічного та 

травматологічного відділень МКЛ №1 на вул. Матейка 34 в м. Івано-Франківську на 

суму 580,2 тис.гривень ( 59,2% виконання). 

Не проводиться капітальний ремонт системи опалення в нежитлових 

приміщеннях (Літер. А) лікувального корпусу КНП МКЛ 1 та хірургічного відділення 

корпусу №2 КНП ЦМКЛ (виділені бюджетні призначення становлять  900,0 тис.грн.).  

Здійснення платежів та проведення видатків Державною казначейською 

службою здійснюється в установленому законодавством порядку та згідно постанови 

КМУ від 09.06.2021р №590 зі змінами «Про затвердження Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах 

воєнного стану». 

За   6 місяців 2022 року (за оперативними даними закладів охорони здоров’я) 

загальна сума позабюджетних надходжень склала 14398,257 тис.грн.:  від наданих 

платних послуг – отримано 6442,541 тис.грн., отримано кошти та безкоштовно 

товарів в натуральній формі від благодійників на загальну суму 7955,716 тис.грн. 

За програмою медичних гарантій заклади охорони здоров’я від Національної 

служби здоров'я України за І півріччя 2022 року отримали надходження в сумі 374,5 

млн. гривень, за І півріччя 2021 року отримали надходження в сумі 346,3 млн. 

гривень. 

Надходження за І півріччя 2022 року в сумі 374,5 млн.грн. по пакетах:  

- первинна медична допомога – 91,7 млн.грн. -  24,5%, 

- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 64,2 млн.грн. – 

17,2%, 

- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій– 42,3 млн.грн. – 11,3%, 

- медична допомога при пологах -  21,0 млн.грн. – 5,6%, 

- ведення вагітності в амбулаторних умовах  - 5,4 млн.грн. – 1,4%, 

- лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в 

амбулаторних умовах – 9,6 млн.грн. – 2,6%, 

- медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах - 

13,6 млн.грн. – 3,6%, 
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- медична допомога при гострому інфаркті міокарда 7,2 млн.грн. – 1,9%, 

- медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-

рухового апарату – 4,7 млн.грн. – 1,3%, 

- медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, 

протягом перших трьох років життя - 3,1 млн.грн. – 0,8%, 

- медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової 

системи 2,6 млн.грн. – 0,7%, 

- амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) 

медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та 

стоматологічну допомогу   33,8 млн.грн. – 9,0%, 

- стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-

19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 – 55,1 млн.грн – 14,7%, 

- вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2 – 4,1 млн.грн. 1,1%, 

- готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних 

захворювань, епідемії та в інших надзвичайних ситуаціях  – 6,3 млн.грн. – 

1,7%, 

- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня –      2,3 

млн.грн. – 0,6%, 

- інше  7,5 млн.грн. – 2,0%. 

За кошти отримані за програмою медичних гарантій від Національної служби 

здоров'я України закладами охорони здоров’я ІФМР за 6 міс. 2022 року придбано 

обладнання на суму 15 200,6 тис.грн., а саме:   

- КНП «Центральна міська клінічна лікарня ІФМР» - закуплено апарат 

для штучної вентиляції легень S1100A (1 шт.) 800,0 тис.грн., дефібрилятор Rescue 

LIFE (1 шт.) 235,4 тис.грн., насос шприцевий інфузійний (5шт.) 125,0 тис.грн., 

монітор пацієнта мультипар.Brightfield Healthcare V12i  у складі (2 шт.) 212,0 тис.грн., 

монітор пацієнта мультипар.Brightfield Healthcare OSEN 8000E (3 шт.) 330,0 тис.грн., 

лампа операційна (2 шт.) 541,4 тис.грн., лампа операційна (1 шт.) 214,9 тис.грн., 

апарат для анестезіології S 7100 у складі (2 шт.) 2710,3 тис.грн., каталка медична 

EMERGO 6250 (5 шт.) 649,5 тис.грн., ендоскопічна система у складі (1 шт.) 2245,7 

тис.грн., касетний автоклав Статім 2000с(1 шт.) 225,0 тис.грн., сканер ультразвуковий 

(1 шт.) 244,3 тис.грн., апарат для одягання бахіл (1 шт.) 27,9 тис.грн., промислово 

пральна машина  (1шт.) 398,6 тис.грн., електрокардіограф Біомед 300 (1 шт.) 23,6 

тис.грн. Загальна сума закупленого 8 983,6 тис.грн., 

- КНП «Міська клінічна лікарня №1 ІФМР» закуплено алкотестер Драгер (1 

шт.) 29,2 тис.грн., стерилізатор паровий М4 - ST-NYA (2 шт.) 3088,2 тис.грн., 

стерилізатор паровий М1- ST-NYA  (1 шт.) 307,4 тис.грн., стерилізатор плазмовий 

M3-SP-HFN(1 шт.) 1925,0 тис.грн., напівавтоматичний 2-х канл. Коогулятор Coag 

2Dd (1 шт.) 46,7 тис.грн., компресор DK50 DE (4 шт.) 83,2 тис.грн., імпульс. Пакувал. 

Папарат для вир. мед. призн. (1 шт.) 21,6 тис.грн., ультразвукова мийка JP-08OS (1 

шт.) 33,9 тис.грн., стіл мийка пристінний (1 шт.) 25,7 тис.грн., компютерне 

обладнання та ін. (10 шт.) 26,4 тис.грн. Загальна сума закупленого 5587,3 тис.грн.; 
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-КНП «Міська дитяча клінічна лікарня ІФМР» закуплено сервер (1 шт.) на 

загальну суму 77,4 тис.грн., 

-КНП «Центр первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги 

ІФМР» - закуплено електрокардіограф ECG 1201 (6 шт.) 285,3 тис.грн., реєстратор 

добової електрокардіограми за Холтером TLC9803 (2 шт.) 99,0 тис.грн., насос 

вакуумний для терапії ран NP32Stan (2 шт.) 168,0 тис.грн. Загальна                        сума 

552,3 тис.грн. 

За кошти отримані за 6 міс. 2022 року за програмою медичних гарантій від 

Національної служби здоров'я України  закладами охорони здоров’я ІФМР здійснено 

капітальні ремонтні роботи  на суму  8 035,1 тис.грн., а саме: 

- КНП «Центральна міська клінічна лікарня ІФМР» - на суму 7 246,6 тис.грн. 

здійснено капітальний ремонт: відділення інвазив. методів діагностики та реперф. 

терап.ЦМКЛ 1656,8 тис.грн., 2 поверх. корп.№5 ЦМКЛ - 521,2 тис.грн., 

окрем.приміщ. консул.пол.невр.відділення з  порушення мозкового кровобігу та 

відділу хірург.голови - 606,5 тис.грн., відділення загальної хірургії корпусу 3 - 1388,9 

тис.грн., сходової клітки №2 авар.вих.підв. та гор.кор.5 ЦМКЛ - 243,8 тис.грн., 

урологічного відділення - 1088,0 тис.грн., повер.2 корп.№2 ЦМКЛ - 136,6 тис.грн., 

внутрішніх сходів корп.№5 ЦМКЛ - 230,6 тис.грн., системи електропостачання з 

влаштування дизель генератора - 49,0 тис.грн., системи гаряч. водопост.корп.№2 - 

32,6 тис.грн., внутріш.інженер.мереж - 46,6 тис.грн., металопл.конструк.корп.№2 

другий поверх - 292,2 тис.грн., системи опалення корп.№5 та гаряч. водопостачання 

корпусу №5 та корп№3 - 51,0 тис.грн.,  відділення реабіл. 2-го поверху 653,2 тис.грн., 

реконструкція системи опалення, підігріву води, кондиціонування та очищення

 241,1 тис.грн., експертиза кошторисної документації по капремонту палат та 

лікарських кабінетів відділення хірургії корпусу №2 3-го поверху 8,5 тис.грн., 

- КНП «Міський клінічний перинатальний центр ІФМР» на суму            180,4 

тис.грн. здійснено капітальний ремонт сантехнічних мереж центральної 

стерилізаційної гінекологічного корпусу; 

- КНП «Центр первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги 

ІФМР» на суму 608,1 тис.грн. здійснено реконструкція приміщень у СП «МП №2» 

для встановлення КТ 106,8 тис.грн., поточний ремонт системи опалення у СП «МП 

№3» 98,1 тис.грн., поточний ремонт кабінету щеплень у СП МП5            84,9 тис.грн., 

реконструкція приміщення у СП «МП №2» для встановлення КТ             318,3 тис.грн. 

Ліжковий фонд закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради на 

01.01.2022 року становить 910 ліжок. План ліжко-днів за звітний період виконано  на  

67,9 відсотка, при плані 148,8 тис. ліжко-днів, виконання склало 101,0  тис. ліжко-

днів. У порівнянні з відповідним  періодом 2021 року виконання плану ліжко-днів 

зменшилося на  18,4  відсотки  (становило 86,3 відсотки, при плані                142,6 

тис.грн. ліжко-днів, виконання склало 123,1 тис. ліжко-днів). 

На базі міських поліклінік КНП «ЦПМ КДД ІФМР» функціонує 184 ліжка 

денного стаціонару. 

План ліжко-днів за звітний період виконано на  92,9 відсотка, при плані              

14,0 тис.ліжко-днів, виконання склало 13,0 тис. ліжко-днів. 
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Амбулаторні відвідування, які здійснені пацієнтами протягом І півріччя        2022 

року до лікаря становлять – 259,2 тис. відвідувань при плані                           383,7 тис. 

відвідувань, або 67,6 відсотки до плану. 

 

Звіти керівників закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради 

підготовлені. 

 

Додатки зо звіту УОЗ ІФМР за 1 півріччя 2022 року: 

- Інформація про виконання міських цільових програм у сфері охорони 

здоров’я за 1 півріччя 2022 року. 

- Інформація про благодійні кошти, отримані ЗОЗ ІФМР за 1 півріччя 2022 

року. 

- Рейтингові показники діяльності ЗОЗ ІФМР за 1 півріччя 2022 року 

(стаціонари, амбулаторно-поліклінічні заклади). 

- Інформація про доходи і надходження за ПМГ у ЗОЗ ІФМР за 1 півріччя 2022 

року.  

 

 


