
Додаток № 4
до рішення міської ради

від 24.12.2020 № 8/2-4

облас-

ного

бюджету

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.3

2020

КНП "Покровська міська лікарня"  кількість фахівців, які 

підвищують 

кваліфікацію                                        

72 особи

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"  кількість фахівців, які 

підвищують 

кваліфікацію

45 осіб

 КП "ЦПСМД"  кількість фахівців, які 

підвищують 

кваліфікацію

11 осіб

2. Впровадження електронного 

документообігу в закладах 

охорони здоров’я (комп’ютери-

зація та придбання медичних 

інформаційних систем (МІС))

2020

Покровська міська рада

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

КНП "Покровська міська лікарня"

КП "Покровська міська стоматологічна 

поліклініка"

Житлово-комунальний відділ Покровської 

міської ради Донецбкої області

КП "Покровськводоканал"

4 690,7 4 690,7

кількість 

комп'ютеризованих 

місць (АРМ) 

працівників закладів 

де впроваджено МІС

109 робочіх міст

3. 
Подальша реалізація заходів 

міських та районних програм 

«Місцевих стимулів для 

медичного персоналу» та «Кадри»

2020

КП "ЦПСМД"

30,0 30,0
 кількість медичного 

персоналу, які 

отримують стимул

2 особи

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

109,8 109,8 2 600 осіб

КП "ЦПСМД"

120,0 120,0 3 000 осіб

2.
Виявлення легеневого та 

нелегеневого туберкульозу у ВІЛ-

інфікованих та хворих на СНІД 

шляхом безоплатного 

рентгенологічного обстеження та 

впровадження новітніх методів 

скринінгу на туберкульоз.

2020 КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

 кількість ВІЛ-

інфікованих , яким 

проведено 

обстеження на 

туберкульоз

256 осіб

Зміст заходу

у тому числі за рахунок коштів:
Очікуваний результат

місцевих бюджетів

3.5.1. Розвивати 

інфраструктуру системи 

охорони здоров’я

Держав-

ного

бюджету

1.

Виконавець

Забезпечення безперервного 

навчання лікарів та підвищення 

кваліфікації середніх медичних 

спеціалістів

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку Донеької 

області на період до 2020 

року або стратегія розвитку 

міста

підпри-

ємств

інших 

джерел

Ціль 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО

значення 

показник

Термін

виконан-

ня 
найменування 

показника

Всього

Витрати на реалізацію, тис.грн.

№

з/п

19. Охорона здоров'я

Інші завдання:

Забезпечити профілактику 

та лікування найбільш 

поширених небезпечних 

для здоров'я і життя 

людини захворювань

1.
Придбання тест/систем, реактивів 

та систем відбору крові задля 

добровільного консультування і 

тестування на ВІЛ-інфекцію та 

обстеження ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів, що перебувають під 

медичним наглядом.

2020

кількість осіб, яким 

проведено 

добровільне 

тестування



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.3

3.
Придбання обладнання 

(Ампліфікатор Real-time CFX96 

Touch) з метою поглибшеної 

діагностики опортуністичних 

інфекцій, супутніх станів та 

захворьвань, визначення важкості 

захворювань та контролю якості 

лікування.

2020

Департамент охорони здоров'я ОДА

кількість ВІЛ-

інфікованих , яким 

проведено 

обстеження на 

опортуністичні 

інфекції 

100 осіб

4. Придбання лікарських засобів 

задля профілактики  та лікування 

опортуністичних інфекцій, 

супутніх станів та захворювань у 

ВІЛ-інфікованих та хворих на 

СНІД.

2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

37,9 37,9
 кількість паціентів 

отримавших 

лікування

70 осіб

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

17,2 17,2 500 осіб

КНП "Покровська міська лікарня"
16,2 16,2 250 осіб

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"  кількість проведених 

безоплатних 

бактеріоскопій

480 обстежень

6.
Забезпечення лікарськими 

засобами хворих на туберкульоз
2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"  кількість паціентів 

отримавших 

лікування

37 осіб

7. Забезпечення продовольчими 

пакетами на амбулаторному 

лікуванні хворих на туберкульоз

2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

80,7 80,7

 кількість хворих, які 

забезпечені 

продовольчими 

пакетами

15 осіб

8.
Своєчасне щеплення новонарод-

жених від туберкульозу (БЦЖ)
2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ", КП 

"ЦПМСД"
 кількість 

новонароджених, 

яким зроблено БЦЖ

2 000 осіб

9. Своєчасне проведення 

туберкулінодіагностики у дітей 4 - 

14 років
2020

КП "ЦПМСД"

395,0 395,0
 кількість дітей, яким 

встановлено пробу 

Манту

7 901 особа

10. Забезпечення хворих на цукровий 

та нецукровий діабет препаратами 

інсуліну
2020

Покровська міська рада, КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
2 655,7 425,8 1 999,9 230,0

 кількість хворих, які 

отримали препарати 

інсуліну
439 осіб

11. Забезпечення цукрознижуючими 

препаратами  та лікарськими 

засобами для нецукрововго 

діабету

2020

Покровська міська рада, КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

кількість хворих, які 

отримали 

цукрознижувальні 

препарати
1 375 осіб

12. Забезпечення хворих на цукровий 

та нецукровий діабет 

глюкометрами, в тому числі 

ланцетами

2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

300,0 300,0

 кількість хворих, які 

отримають 

глюкометри 528 осіб

13. Забезпечення хворих на цукровий 

та нецукровий діабет тест-

смужками
2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"  кількість хворих, які 

отримають тест-

смужки
439 осіб

 кількість проведених 

безоплатних 

рентгенографій 

5. Виявлення хворих на туберку-

льоз,  шляхом проведення 

безоплатного рентгенологічного 

та бактеріоскопічного обстеження

2020



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.3

14. Забезпечення хворих на вірусний 

гепатит С лікарськими засобами 2020

КП "ЦПМСД"  кількість хворих, які 

отримали лікарські 

засоби
50 осіб 

15. Забезпечення хворих на вірусний 

гепатит С діагностичними 

засобами
2020

КП "ЦПМСД"  кількість хворих, які 

забезпечені 

діагностичними 

засобами

51 осіб 

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

272,0 272,0 130 осіб

КП "ЦПМСД"
345,3 345,3 1 381 особа

КНП "Покровська міька лікарня" 27,5 27,5 60 осіб

17. Закупівля анатоксинів та 

сироваток проти 

вакцинокерованих інфекцій, 

зокрема сказу, правцію, бутулізму, 

туляремії тощо

2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

19,4 19,4

 кількість хворих, якім 

введено анатоксин або 

сироватку
100 осіб

18.
Закупівля виробів медичного 

призначення, в т.ч. індикаторних 

карток

2020

КП "ЦПМСД"  кількість хворих, на 

яких використано 

ВМП 1 381 особа

19. Забезпечення онкологічних 

хворих лікарськими засобами 
2020

КП "ЦПМСД" кількість 

онкологічних хворих, 

які проліковані
171 особа

20. Забезпечення онкологічних 

хворих діагностичними засобами
2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"  кількість 

онкологічних хворих, 

які забезпечені 

діагностичними 

171 особа

21.
Забезпечення хворих з 

захворюваннями сердечно-

судинної системи та судинно-

мозкової системи лікарськими 

засобами для надання 

невідкладної медичної допомоги, 

в тому числі фібринолітичними 

препаратами. 

2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

462,0 462,0
кількість хвориз з 

ССЗ, якім проведено 

тромболізіс

25 осіб

22.

Відповідно до сучасних 

стандартів лікування забезпечено: 

лікарськими засобами хворих з 

захворюваннями сердечно-

судинної системи та судинно-

мозкової системи

2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

кількість паціентів 

отримавших 

лікування

689 осіб

23. Забезпечення хворих з 

захворюваннями сердечно-

судинної системи та судинно-

мозкової системи виробами 

медичного призначення, зокрема 

стент-системами

2020

Департамент охорони здоров'я ОДА, 

департмент, управління та відділи охорони 

здоров'я міських рад/РДА/ОТГ, заклади 

охорони  здоров'я
загальна кількість 

придбаних стент-

систем

10 осіб

Забезпечення пільгової категорії 

населення медикаментами

КП "Покровська клінічна ЛІЛ" 

675,0 675,0
 кількість пільговиків, 

забезпечених 

медикаментами

104 особи

Закупівля вакцин проти 

вакцинокерованих інфекцій, 

зокрема сказу, правцію, бутулізму, 

туляремії тощо 2020
кількість щеплених, 

осіб

24.

2020

16.
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КП "ЦПМСД"

2 224,0 2 224,0
 кількість пільговиків, 

забезпечених 

медикаментами

10 680 осіб

25. Забезпечення пільгової категорії 

населення зубним протезуванням 2020

КП "Покровська міська стоматологічна 

поліклініка" ПМР ДО
90,0 90,0

кількість пільговиків 

якім проведено 

зубопротезування

20 осіб

26. Забезпечення пільгової категорії 

населення слуховими апаратами 2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

529,5 529,5
кількість пільговиків, 

які забезпечені 

слуховими апаратами

3 особи

27. Забезпечення пільгової категорії 

населення кардіостимуляторами
2020

Департамент охорони здоров'я ОДА, 

департмент, управління та відділи охорони 

здоров'я міських рад/РДА/ОТГ, заклади 

охорони  здоров'я

 кількість пільговиків, 

які забезпечені 

кардіостимуляторами

1 особа

28. Забезпечення пільгової категорії 

населення штучними 

кришталиками 2020

Департамент охорони здоров'я ОДА, 

департмент, управління та відділи охорони 

здоров'я міських рад/РДА/ОТГ, заклади 

охорони  здоров'я

 кількість пільговиків, 

які забезпечені 

штучними 

кришталиками

1 особа

29. Забезпечення пільгової категорії 

населення засобами технічної  

реабілітації
2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

1 182,1 1 182,1

кількість пільговиків, 

які забезпечені 

засобами технічної 

реабілітації

66 інвалідів

30. Надання якісної стаціонарної 

допомоги ветеранам ДСВ 2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ", КНП 

"Покровська міька лікарня"
68,4 68,4

кількість ветеранів 

ДСВ, якім надана 

якісна стаціонарна 

допомога

92 особи

31. Забезпечення хворих на орфанні 

захворювання лікарськими 

засобами дорослих хворих
2020

КП "ЦПМСД"

553,9 553,9
 кількість хворих 

дорослого віку, які 

забезпечені ЛЗ

121 дорослих

32. Забезпечення хворих на орфанні 

виробами медичного призначення 

дорослих  хворих 
2020

КП "ЦПМСД"
 кількість хворих 

дорослого віку, які 

забезпечені ВМП

121 дорослих

33. Забезпечення хворих на орфанні 

лікарськими засобами дітей 2020

КП "ЦПМСД"

225,1 225,1
кількість хворих 

дітей, які забезпечені 

ЛЗ

8 дітей

34. Забезпечення хворих на орфанні 

виробами медичного призначення 

дітей
2020

КП "ЦПМСД"
 кількість хворих 

дітей, які забезпечені 

ВМП

8 дітей

35. Забезпечення хворих на 

гемофілію факторами згортання 

крові для надання екстреної 

медичної допомоги дорослим

2020

Департамент охорони здоров'я ОДА, 

департмент, управління та відділи охорони 

здоров'я міських рад/РДА/ОТГ, заклади 

охорони  здоров'я

 кількість хворих 

дорослого віку, які 

забезпечені 

факторами згортання 

крові

3 осіб

36. Забезпечення хворих на 

гемофілію факторами згортання 

крові для надання екстреної 

медичної допомоги дітям

2020

Департамент охорони здоров'я ОДА, 

департмент, управління та відділи охорони 

здоров'я міських рад/РДА/ОТГ, заклади 

охорони  здоров'я

 кількість хворих 

дітей, які забезпечені 

факторами згортання 

крові

1 особа

37. Забезпечення хворих на хронічну 

ниркову недостатність 

лікарськими засобами та 

медичними виробами

2020

КП "ЦПМСД"

 кількість проведених 

сеансів гемодіалізу
7 осіб

24.

2020



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.3

38. Забезпечення жінок фертільного 

віку та вагітних сучасними 

методами пренатальної 

діагностики вродженої та 

спадкової патології вагітних 

групи ризику 100% -вим 

охопленням 

2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

218,0 218,0

кількість вагітних 

жінок, якім проведено 

пренатальну 

діагностику 

вродженної та 

спадкової патології

250 осіб 

39. Забезпечення жінок фертільного 

віку та вагітних контрацептивами 

(оральні, бар'єрні, ВМК та інші) 

жінок, якім вагітність та пологи 

загрожують життю

2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

96,9 96,9
кількість жінок, які 

забезпечені 

контрацептивами

300 осіб

40. Забезпечити акушерські 

стаціонари сучасним 

діагностичним обладнанням, 

зокрема апарати (УЗД,  КТГ та 

ШВЛ для дорослих), кольпоскопи 

та обладнання для проведення 

рідинної цитології тощо

2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

4 372,0 4 372,0
 кількість 

придбанного 

обладнання

14 одиниць

41. Придбання дихальних апаратів 

для новонародженних, в т.ч. для 

недоношених
2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

1 100,0 1 100,0
 кількість 

придбанного 

обладнання

2 одиниці

42. Забезпечення медикаментами для 

надання невідкладної допомоги 

(при тяжких гестозах, септичних 

ускладненнях та анеміях, тощо) 
2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

49,8 49,8
 кількість жінок якім 

надано допомогу при 

невідкладних станах

68 осіб

Забезпечення медикаменти при 

акушерських кровотечях, 
2020 16,1 16,1

кількість жінок, якім 

надано допомогу при 

акушерських 

кровотечях

20 осіб

в т.ч. засоби для зупинки кровотеч 

місцевої дії 2020

кількість жінок, якім 

застосовували засоби 

зупинки кровотеч 

місцевої дії

5 жінок

44. Ремонтно-побутові работи (в 

акушерських стаціонарах та 

жіночих консультаціях)
2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

430,0 430,0

 площа відділення, що 

підлягає ремонтним 

роботам, кв.м. 29,2 м²

45. Забезпечення дітей, хворих на 

фенілкетонурію продуктами 

лікувального харчування 2020

КП "ЦПМСД"

630,0 630,0

кількість дітей 

забезпечених 

продуктами 

лікувального 

харчування

3 дитини

46. Забезпечення  дітей перших двох 

років життя з малозабезпечених 

сімей пільговим харчуванням 2020

КП "ЦПМСД"
 кількість дітей, 

забезпечених 

пільговим 

харчуванням

4 дитини

47. Забезпечення хворих 

медикаментами у до- та 

післяопераційний період з 

трансплантації 

2020

КП "ЦПМСД"  кількість хворих у до- 

та післяоперацій-ний 

період з трансп-

лантації забезпечених 

медикаментами

3 осіб

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"43.
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48. Забезпечення хворих дорослого 

віку страждаючих на ЮРА 

медикаментами 2020

КП "ЦПМСД"
 кількість хворих 

дорослого віку на 

ЮРА, забезпечених 

медикаментами

1 особа

49. Забезпечення хворих на розсіяний 

склероз дорослих
2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"
кількість хворих на 

розсіяний склероз, 

збезпеченениз ЛЗ

9 осіб

50. Забезпечення хворих на розсіяний 

склероз дітей 2020

Департамент охорони здоров'я ОДА, 

департмент, управління та відділи охорони 

здоров'я міських рад/РДА/ОТГ, заклади 

охорони  здоров'я

 кількість хворих 

дітей на розсіяний 

склероз, 

збезпеченениз ЛЗ

1 особа

51. Утримання та діяльність молочної 

кухні 2020

КП "ЦПМСД"

1 027,9 1 027,9
утримання молочної 

кухні
250 дітей

52. Забезпечення молочними 

сумішами дітей, народжених від  

ВІЛ-інфікованих матерів 
2020

КП "ЦПМСД"

43,0 43,0

 кількість дітей, 

забезпечених 

пільговим 

харчуванням

5 дітей

53. придбання обладнання для 

молочної кухні 2020
КП "ЦПМСД"

172,0 172,0
придбання 

обладнання
8 одиниць

54. придбання медичного обладнання 
2020

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ", КНП 

"Покровська міька лікарня" 15 044,0 15 044,0
придбання 

обладнання
17 одиниць

55. Поточний ремонт кабінетів 

лабораторії, рентген відділення, 

операційного блоку хірургічного 

відділення, паталогоанатомічного 

відділення, електричних ліній 

живлення в головному корпусі, 

заміна вхідних дверей та вікон в 

будівлях лікарні, поточні ремонти 

з бл

2020 КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

640,0 640,0 кількість об’єктів 5 об'єктів

56. Проведення протипожежної 

сигналізації в лікувальному 

закладі.

2020 КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

 КНП "Покровська міька лікарня"
270,0 270,0

розробка проектно-

кошторисної 

документації

2 проекта

57. Заходи щодо запобігання 

занесенню і поширенню на 

території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2

2020 КП "ЦПМСД"

КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

КНП "Покровська міська лікарня"

КП "Покровська міська стоматологічна 

поліклініка" 
24 189,1 3 567,8 20 621,3

медичні засоби та 

обладнання
100 відсотків

58. Забезпечення виконання заходів з 

стоматологічного обслуговування 

населення міст Покровськ, 

Родинське, смт Шевченко та 

Покровського району

2020 КП "Покровська міська стоматологічна 

поліклініка" ПМР ДО

3 690,2 3 690,2

59. Забезпечення виконання заходів 

щодо функціонування закладів 

охорони здоров’я вторинного 

рівня надання медичної допомоги

2020 КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

КНП "Родинська міська лікарня"

КНП "Покровська міська лікарня"
6 180,3 6 180,3 утримання закладів 3 одиниці

Інші завдання:  які не 

перелічені вище, але на 

адміністративній території 

впроваджується



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.3

60. Виплата премії працівникам 

лікарень з нагоди "Дня медичного 

працівника"

2020 КНП "Покровська клінічна ЛІЛ"

КНП "Покровська міська лікарня"

КП "Покровська міська стоматологічна 

поліклініка" 
643,6 643,6 кількість закладів 3 заклади

Інші завдання:

Виплата щомісячної 

державної допомоги ВІЛ-

інфікованим дітям

61. Виплата щомісячної державної 

допомоги ВІЛ-інфікованим дітям

2020 Департамент охорони здоров'я ОДА, 

департмент, управління та відділи охорони 

здоров'я міських рад/РДА/ОТГ, заклади 

охорони  здоров'я

кількість дітей 5 дітей

Всього: 73 940,3 425,8 5 567,7 67 946,8

Секретар міської ради                                                                                      Н. Іваньо 


