
до рішення міської ради

від 15.09.2021 № 8/16-5

облас-

ний

бюджет

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

кількість фахівців, які 

підвищили 

кваліфікацію

70 осіб

КНП "Покровська 

міська лікарня"

кількість фахівців, які 

підвищили 

кваліфікацію

22 особи

КНП "Покровська 

міська лікарня"
670,0 670,0

 кількість закладів  в 

яких буде 

впроваджено 

документообіг

1 заклад

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

 кількість закладів  в 

яких буде 

впроваджено 

документообіг

1 заклад

3.

Подальша реалізація заходів міських 

та районних програм «Місцевих 

стимулів для медичного персоналу» 

та «Кадри»

2021 КП "ЦПСМД" 30,0 30,0

кількість медич-ного 

персоналу, які 

отримують стимул

2 осіб

Інші завдання:

Забезпечити профілактику 

та лікування найбільш 

поширених небезпечних для 

здоров'я і життя людини 

захворювань

4.

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.

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
90,0 90,0

 кількість осіб, яким 

проведено добровідьне 

тестування

4 750 осіб

5.

Придбання лікарських засобів задля 

профілактики  та лікування 

опортуністичних інфекцій, супутніх 

станів та захворювань у ВІЛ-

інфікованих та хворих на СНІД.

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

паціентів отримавших 

лікування

83 особи

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
20,0 20,0 1 200 осіб

КНП "Покровська 

міська лікарня"
100 осіб

7.
Забезпечення лікарськими засобами 

хворих на туберкульоз
2021

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

паціентів отримавших 

лікування

осіб

8.

Забезпечення продовольчими 

пакетами на амбулаторному 

лікуванні

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
35,0 35,0

загальна кількість 

хворих, які забезпечені 

продовольчими 

пакетами

20 осіб

місцевих бюджетів№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донеької області 

на період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

3.5.1. Розвивати 

інфраструктуру системи 

охорони здоров’я

Забезпечення безперервного 

навчання лікарів та підвищення 

кваліфікації середніх медичних 

спеціалістів

2.

Впровадження електронного 

документообігу в закладах охорони 

здоров’я (комп’юте-ризація та 

придбання медичних інформаційних 

систем (МІС))

2021

Додаток № 5

Очікуваний результат

інших 

джерел

12. Охорона здоров'я

найменування 

показника

Всього

загальна кількість 

проведених 

безоплатних 

рентгенографій 

підпри-

ємств
показник

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ний 

бюджет

Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

1. 2021

2021

6.

Виявлення хворих на туберкульоз,  

шляхом проведення безоплатного 

рентгенологічного та 

бактеріоскопічного обстеження



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9.

Своєчасне щеплення 

новонароджених від туберкульозу 

(БЦЖ)

2021 КП "ЦПМСД"

загальна кількість 

новонароджених, яким 

зроблено БЦЖ

осіб

10.

Своєчасне проведення 

туберкулінодіагностики у дітей 4 - 

14 років

2021 КП "ЦПМСД" 320,0 320,0

загадьна кількість 

дітей яким 

встановлено пробу 

Манту

8 000 осіб

11. Препаратами інсуліну 2021

Покровська міська 

рада, КНП 

"Покровська 

клінічна ЛІЛ"

2 859,4 2 859,4

загальна кількість 

хворих, які отримали 

препарати інсуліну

560 осіб

12.

Цукрознижуючими препаратами  та 

лікарськими засобами для 

нецукрововго діабету

2021

Покровська міська 

рада, КНП 

"Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

хворих, які отримали 

цукрознижувальні 

препарати

13.
Глюкометрами, в тому числі 

ланцетами
2021

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

хворих, які отримають 

глюкометри

14. Тест-смужками 2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

хворих, які отримають 

тест-смужки

Закупівля вакцин
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
55,0 55,0 20 осіб

КП "ЦПМСД" 35,0 35,0 608 осіб

КНП "Покровська 

міська лікарня"
80 осіб

16. Закупівля анатоксинів та сироваток 2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

хворих, якім введено 

анатоксин або 

сироватку

200 осіб

17.

Лікарськими засобами для надання 

невідкладної медичної допомоги, в 

тому числі фібринолітичними 

препаратами. 

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

хвориз з ССЗ, якім 

проведено тромболізіс

22 особи

18. Медикаментами
КП "Покровська 

клінічна ЛІЛ" 
725,0 725,0

загальна кількість 

пільговиків, 

забезпечених 

медикаментами

761 осіб

КП "ЦПМСД" 2 619,1 2 619,1

загальна кількість 

пільговиків, 

забезпечених 

медикаментами

10 951 осіб

20. Зубним протезуванням 2021

КП "Покровська 

міська 

стоматологічна 

поліклініка" ПМР 

ДО

2 350,0 2 350,0

загальна кількість 

пільговиків якім 

проведено 

зубопротезування

осіб

21. Слуховими апаратами 2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
560,0 560,0

загальна кількість 

пільговиків, які 

забезпечені слуховими 

апаратами

7 осіб

15. 2021

2021

кількість осіб, які 

отримали щеплення
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22. Кардіостимуляторами 2021

Департамент 

охорони здоров'я 

ОДА, департмент, 

управління та 

відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, 

загальна кількість 

пільговиків, які 

забезпечені 

кардіостимуляторами

23. Штучними кришталиками 2021

Департамент 

охорони здоров'я 

ОДА, департмент, 

управління та 

відділи охорони 

здоров'я міських 

загальна кількість 

пільговиків, які 

забезпечені штучними 

кришталиками

24. Засобами технічної  реабілітації 2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
943,2 943,2

загальна кількість 

пільговиків, які 

забезпечені засобами 

техничної реабілітації

71 особа

25.
Надання якісної стаціонарної 

допомоги ветеранам ДСВ
2021

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ", КНП 

"Покровська міська 

лікарня"

загальна кількість 

ветеранів ДСВ, якім 

надана якісна 

стаціонарна допомога

15 осіб

26.
Лікарськими засобами дорослих 

хворих
2021 КП "ЦПМСД" 499,3 499,3

загальна кількість 

хворих дорослого віку, 

які забезпечені ЛЗ

113 осіб

27.
Виробами медичного призначення 

дорослих  хворих 
2021 КП "ЦПМСД"

загальна кількість 

хворих дорослого віку, 

які забезпечені ВМП

осіб

28. Лікарськими засобами дітей 2021 КП "ЦПМСД" 137,6 137,6

загальна кількість 

хворих дітей, які 

забезпечені ЛЗ

6 осіб

29.
Виробами медичного призначення 

дітей
2021 КП "ЦПМСД"

загальна кількість 

хворих дітей, які 

забезпечені ВМП

осіб

30. Дорослих 2021

Департамент 

охорони здоров'я 

ОДА, департмент, 

управління та 

відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, 

загальна кількість 

хворих дорослого віку, 

які забезпечені 

факторами згортання 

крові

осіб

31. Дітей 2021

Департамент 

охорони здоров'я 

ОДА, департмент, 

управління та 

відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, 

загальна кількість 

хворих дітей, які 

забезпечені факторами 

згортання крові

осіб

32.

Забезпечення хворих на хронічну 

ниркову недостатність лікарськими 

засобами та медичними виробами

2021 КП "ЦПМСД"

загальна кількість 

проведених сеансів 

гемодіалізу

осіб

33.

Сучасними методами пренатальної 

діагностики вродженої та спадкової 

патології вагітних групи ризику 

100% -вим охопленням 

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

вагітних, якім 

проведено пренатальну 

діагностику 

вродженної та 

спадкової патології

710 осіб
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34.

Контрацептивами (оральні, бар'єрні, 

ВМК та інші) жінок, якім вагітність 

та пологи загрожують життю

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

жінок, які забезпечені 

контрацептивами

1 482 особи

35.

Акушерські стаціонари сучасним 

діагностичним обладнанням, 

зокрема апарати (УЗД,  КТГ та ШВЛ 

для дорослих), кольпоскопи та 

обладнання для проведення рідинної 

цитології тощо

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

придбанного 

обладнання

20 одиниць

36.

Придбання дихальних апаратів для 

новонародженних, в т.ч. для 

недоношених

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

придбанного 

обладнання

2 одиниці

37.

Медикаментами для надання 

невідкладної допомоги (при тяжких 

гестозах, септичних ускладненнях та 

анеміях, тощо) 

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна кількість 

жінок якім надано 

допомогу 

143 особи

Медикаменти при акушерських 

кровотечях
2021

загальна кількість 

жінок, якім надано 

допомогу 

10 осіб

в т.ч. засоби для зупинки кровотеч 

місцевої дії
2021

загальна кількість 

жінок, якім надано 

допомогу 

осіб

39.

Ремонтно-побутові роботи (в 

акушерських стаціонарах та жіночих 

консультаціях)

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

загальна площа 

відділення, що 

підлягає ремонтним 

роботам, кв.м. 

3524,4 м2

40.

Забезпечення дітей, хворих на 

фенілкетонурію продуктами 

лікувального харчування

2021 КП "ЦПМСД" 544,0 544,0

загальна кількість 

дітей забезпечених 

продуктами 

лікувального 

3 особи

41.

Забезпечення  дітей перших двох 

років життя з малозабезпечених 

сімей пільговим харчуванням

2021 КП "ЦПМСД"

загальна кількість 

дітей, забезпечених 

пільговим 

харчуванням

3 особи

42.
Утримання та діяльність молочної 

кухні
2021 КП "ЦПМСД" 141,1 141,1

утримання молочної 

кухні
250 дітей

43.

Забезпечення молочними сумішами 

дітей, народжених від  ВІЛ-

інфікованих матерів 

2021 КП "ЦПМСД" 32,4 32,4

загальна кількість 

дітей, забезпечених 

пільговим 

харчуванням

3 осіб

44.
придбання обладнання для молочної 

кухні
2021 КП "ЦПМСД" придбання обладнання 8 одиниць

45. придбання медичного обладнання 2021

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ", КНП 

"Покровська міська 

лікарня"

придбання обладнання 67 одиниць

46. Придбання протипожежних засобів 2021
 КНП "Покровська 

міська лікарня"
придбання засобів 400 одиниць

 КНП "Покровська 

міська лікарня"
1 проєкт

КП "Покровська 

міська 

стоматологічна 

поліклініка" ПМР 

ДО

1 проєкт

Розробка проектно-кошторисної 

документації на виконання робіт з 

влаштування протипожежної 

сигналізації в лікувальному закладі.

2021

38.
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"

Інші завдання, які не 

перелічені вище, але на 

адміністративній території 

впроваджується

розробка проектно-

кошторисної 

документації

47.
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48.

Монтаж системи пожежної 

сигналізації та оповіщення про 

пожежу в приміщеннях КП 

"Покровська міська стоматологічна 

поліклініка" Покровської міської 

ради Донецької області за адресою: 

85300, Донецька область, 

м.Покровськ, вул.Маршала 

Москаленка,142

2021

КП "Покровська 

міська 

стоматологічна 

поліклініка" ПМР 

ДО

500,0 500,0 утримання закладів 1

КП "ЦПМСД"

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
7 734,6 м2

 КНП "Покровська 

міська лікарня"
8 300 м2

50.

Заходи щодо запобігання занесенню 

і поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
5 977,8 5 977,8

медичні засоби та 

обладнання
100 відсотків

51.

Капітальний ремонт 

рентгенологічного кабінету КНП 

"Родинська міська лікарня" за 

адресою, вул.Запорізька,2 

м.Родинське

2021
КНП "Родинська 

міська лікарня"
1 494,9 1 494,9 утримання закладів 1

52.

Капітальний ремонт приміщень 

суміжних з рентгенологічним 

кабінетом КНП "Родинська міська 

лікарня"

2021
КНП "Родинська 

міська лікарня"
505,1 505,1 утримання закладів 1

53.

Програма фінансового забезпечення 

надання первинної медико-

санітарної допомоги населенню, яке 

мешкає на територіях, що 

приєдналися до Покровської міської 

ради Донецької області на 2021 рік

2021 КП "ЦПМСД" 3 424,0 3 424,0 утримання закладів 1

54.
Виплата заробітної плати середнього 

медичного персоналу
250,7 250,7 утримання закладів 1

55.
Закупка мобільних медичних 

пунктів
2 000,0 2 000,0 утримання закладів 1

56.

Капітальний ремонт будівель з 

облаштуванням пандусів для 

маломобільних груп населення

2021 КП "ЦПМСД" 158,4 158,4 утримання закладів 1

49.
Проведення протипожежної 

сигналізації в лікувальному закладі.
2021

загальна площа , що 

підлягає ремонтним 

роботам, кв.м. 
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57.

Капітальний ремонт (облаштування 

пандусом) Гришинської амбулаторії 

загальної практики сімейної 

медицини КП "ЦПМСД" 

Покровської міської ради Донецької 

області за адресою: Донецька обл., 

Покровський р-н, с.Гришине, 

провулок Гагаріна, будинок 16

2021 КП "ЦПМСД" 17,5 17,5 утримання закладів 1

58.

Капітальний ремонт (облаштування 

пандусом) Срібненської амбулаторії 

загальної практики сімейної 

медицини КП "ЦПМСД" 

Покровської міської ради Донецької 

області за адресою: Донецька обл., 

Покровський р-н, с.Срібне, вул. 

Дружби, будинок 57

2021 КП "ЦПМСД" 11,8 11,8 утримання закладів 1

59.

Капітальний ремонт (облаштування 

пандусом) Новотроїцької 

амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини КП "ЦПМСД" 

Покровської міської ради Донецької 

області за адресою: Донецька обл., 

Покровський р-н, с.Новотроїцьке, 

будинок 25ж

2021 КП "ЦПМСД" 19,9 19,9 утримання закладів 1

60.

Матеріально-технічне оснащення 

відділення екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги КНП 

"Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування"

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
5 470,9 5 470,9 утримання закладів 1

61.

Матеріально-технічне оснащення 

централізованої стерилізаційної  

КНП "Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування"

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
19,6 19,6 утримання закладів 1

62

Матеріально-технічне оснащення 

офтальмологічного дитячого 

кабінету КНП "Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування"

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
133,7 133,7 утримання закладів 1

63

Матеріально-технічне оснащення 

Перинатального центру КНП 

"Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування"

2021
КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
275,0 275,0 утримання закладів 1

КНП "Покровська 

клінічна ЛІЛ"
658,7 658,7 487 особи

відзначення медичних 

працівників
64

Виплата премії працівникам 

лікарень з нагоди "Дня медичного 

працівника"

2021
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КНП "Родинська 

міська лікарня"
93,8 93,8 73 особи

 КНП "Покровська 

міська лікарня"
104,6 104,6 83 особи

КП "Покровська 

міська 

стоматологічна 

поліклініка" ПМР 

ДО

99,2 99,2 73 особи

КП "ЦПМСД" 229,1 229,1 162 особи

65
Заробітна плата з нарахуваннями 

КНП "Родинська міська лікарня"
2021

КНП "Родинська 

міська лікарня"
1 329,7 1 329,7 утримання закладів 1

66

Заробітна плата з нарахуваннями 

КНП "Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування"

2021
КНП  "Покровська 

міська лікарня"
262,7 262,7 утримання закладів 1

67

Поточний ремонт даху (м`якої 

крівлі) стерелізаційної в КНП 

"Покровська міська лікарня"

2021
КНП  "Покровська 

міська лікарня"
100,0 100,0 утримання закладів 1

68

Реалізація заходів Програми надання 

медичних послуг дітям-сиротам, 

дітям, позбавленим

батьківського піклування, та дітям, 

які опинились в складних життєвих 

обставинах, у

Покровській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки

2021
КНП  "Покровська 

міська лікарня"
100,0 100,0 кількість дітей 12 осіб

69

Обстеження та інженерно-геологічні 

вишукування будівлі, яка 

знаходиться за адресою: Донецька 

обл., м. Покровськ, м-н Лазурний, 

буд. 67а.

2021 КП "ЦПМСД" 99,9 99,9 об’єкт 1

70

Встановлення електрокотла в 

Срібнянській амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини 

розташованій за адресою: Донецька 

обл., Покровський район с. Срібне, 

вул. Дружби, буд.№57

2021 КП "ЦПМСД" 42,3 42,3 об’єкт 1

відзначення медичних 

працівників
64

Виплата премії працівникам 

лікарень з нагоди "Дня медичного 

працівника"

2021
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Інші завдання:

Виплата щомісячної 

державної допомоги ВІЛ-

інфікованим дітям

71
Виплата щомісячної державної 

допомоги ВІЛ-інфікованим дітям
2021

Департамент 

охорони здоров'я 

ОДА, департмент, 

управління та 

відділи охорони 

здоров'я міських 

рад/РДА/ОТГ, 

заклади охорони  

здоров'я

кількість дітей осіб

Всього: 36 045,4 2 859,4 33 186,1

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Секретар міської ради                                                                                      Н. Іваньо 


