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Повна назва закладу Комунальне некомерційне підприємство Харківської 

обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня» (далі - КНП ХОР «ОДКЛ»).

Рік заснування закладу 1961.

Власник закладу Харківська обласна рада.

Джерела фінансування кошти Національної служби здоров’я України (далі 

-  НСЗУ) за програмою медичних гарантій 2021, обласний бюджет, медична 

субвенція, власні кошти підприємства, благодійні внески.

Орган управління органом, що здійснює майном Підприємства, є 

Харківська обласна рада, галузеву політику та розвиток Підприємства 

забезпечує Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної 

адміністрації.

Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради 

«Обласна дитяча клінічна лікарня» комунальної форми власності розташована 

за адресою: вул.Озерянська, 5, м.Харків.

КНП ХОР «ОДКЛ» акредитовано Акредитаційною комісією 

Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, 

присвоєно першу категорію. Сертифікат серія М3№001806 від 14.06.2021 року, 

строк дії сертифікату до 24.05.2024 року.
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КНП ХОР «ОДКЛ» є багатопрофільним педіатричним

спеціалізованим лікувальним закладом із 8 стаціонарними відділеннями, 5 

центрами спеціалізованої медичної допомоги та загальним ліжковим фондом -  

270 ліжок, 7 ліжок відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії та З 

діалізних місця.

В структурі лікарні:

Обласний дитячий кардіологічний центр, організований на базі

кардіоревматологічного відділення на 40 ліжок.

- Обласний дитячий гастроентерологічний центр, організований на базі 

гастроентерологічного відділення на 45 ліжок.

- Обласний дитячий пульмонологічний центр, організований на базі відділення 

легеневих захворювань та легеневої гіпертензії на 50 ліжок.

- Обласний дитячий ендокринологічний центр, організований на базі 

ендокринологічного відділення на ЗО ліжок + 15 паліативних ліжок.

Обласний дитячий нефрологічний центр, організований на базі

нефрологічного відділення на 45 ліжок.

- Неврологічне відділення на 25 ліжок.

- Інфекційно-боксоване відділення на 25 ліжок.

- Відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 7 ліжок (3 діалізних місця).

У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії були проведені роботи 

з можливістю розширення ліжкового фонду з 7 ліжко/місць до 12 ліжко/місць.

Станом на теперішній час в лікарні функціонують наступні

підрозділи:

- відділення функціональних методів дослідження та ультразвукової 
діагностики;

- кабінет медичної статистики;

- кабінет телемедицини, оснащений сучасною системою відео- 

конференцій та високошвидкісним інтернет-сполученням;

- фізіотерапевтичний кабінет;
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-клініко-діагностична лабораторія з наступними відділами:

клінічним, імунологічним, біохімічним, бактеріологічним, ургентною 

лабораторією (працює цілодобово);

- рентгенологічний кабінет (працює цілодобово);

- стоматологічний кабінет;

- отоларингологічний кабінет;

консультативні кабінети лікарів-фахівців: невролог дитячий, 

ендокринолог дитячий, гастроентеролог дитячий, пульмонолог дитячий, 

нефролог дитячий, кардіоревматолог дитячий, кабінет функціональних методів 

дослідження та ультразвукової діагностики;

- ендоскопічний кабінет;

- аптечний склад;

- центральний стерилізаційний блок з відділенням дезінфекції;

- харчоблок;

- медичний архів.

В лікарні функціонує сімейна кімната Рональда МакДональда, дитяча 

ігрова кімната «Позитиву». В 2021 році відкрито новий автономний ігровий 

модуль CUBA BUBA Sunny.

Лікарня цілодобово надає спеціалізовану медичну допомогу дитячому 

населенню Харківської області та є клінічною базою кафедри педіатрії №1 та 

неонатології Харківського національного медичного університету. В 2021 році 

лікарня працювала по договору з Національною службою здоров’я України про 

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій: 

фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині 

умов, які застосовуються з 01 вересня 2020 року; стаціонарна допомога 

пацієнтам з гострою респіраторної хворобою COVID-19 спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2 у 1 кварталі 2021 року; вторинна (спеціалізована) 

та третинна (високоспеціалізована) медична допомога -  стаціонарна допомога 

дорослим та дітям з не хірургічними (соматичними) захворюваннями; 

лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних 

умовах; вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична
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допомога -  амбулаторна медична допомога дорослим та дітям, 

включаючи медичну реабілітацію та ургентну стоматологічну допомогу.

Протягом першого кварталу 2021 року була проведена підготовка закладу 

(фахівців, медичного обладнання) для контрактування з Національною 

службою здоров’я України і додатково були заключні договори: з 04.07.2021 

року стаціонарну паліативну медичну допомогу дорослим та дітям; з 01.07.2021 

року перитонеальний діаліз; з 13.07.2021 року «Вакцинація від гострої 

респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

Протягом першого півріччя 2022 року плануємо закінчити підготовку до 

контрактування з НСЗУ щодо пакетів мобільна паліативна допомога дітям, 

стоматологічна допомога дітям.

В лікарні працює всього 64 лікаря, з них 12 лікарів-інтернів, 4 лікарів 

зовнішніх сумісників. 48 лікарів працюють за основним місцем роботи, з них 

31 лікаря мають вищу кваліфікаційну категорію, 3 лікаря - першу, 2 - другу, 12 - 

сертифікат лікаря-спеціаліста. Середній медичний персонал 128 чоловік, з них 

60 мають вищу кваліфікаційну категорію, 18 - першу, 18 - другу.

Середньооблікова кількість працівників з інвалідністю за 2021 рік складає 

12 осіб. Станом на 31.12.2021 рік кількість осіб з інвалідністю складає 12 осіб.

Укомплектованість кадрами загалом по лікарні складає 77,2%: лікарі - 

73%, середній медичний персонал - 78%, молодший медичний персонал -86%. 

Питома вага атестованих лікарів, які підлягали атестації - 100%, середній 

медичний персонал, який підлягав атестації - 100%. Звертає увагу деяке 

зниження відсотка укомплектованості кадрами.

Протягом 2021 року було прийнято 12 працівників, звільнено 37.

В КНП ХОР «ОДКЛ» діє Антикорупційна програма, розроблена на 

підставі Типової антикорупційної програми, затвердженою наказом директора 

КНП ХОР «ОДКЛ» від 02.10.2018 року №184, погоджена трудовим колективом 

15.06.2018 року.

В лікарні видано накази від 27.11.2019 року №194, від 03.02.2021 року 

№57 «Про внесення змін до антикорупційної програми КНП ХОР «Обласна 

дитяча клінічна лікарня».
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На інформаційному стенді розміщено: Антикорупційну програму 

КНП ХОР «ОДКЛ», Методичні рекомендації щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів в КНП ХОР «ОДКЛ».

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», Рішення 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 року 

№75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 року 

326/30194 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної 

особи», з метою неухильної реалізації антикорупційного законодавства, 

здійснення заходів із запобігання і протидії корупції, виявлення потенційного 

конфлікту інтересів, приватного інтересу у осіб в Обласній дитячій клінічній 

лікарні видано наказ та призначено склад постійно діючої комісії з моніторингу 

заходів із запобігання і протидії корупції, виявлення та розбору потенційних та 

приватних інтересів, наказ від 24.04.2017 року №72 «Про створення комісії». 

02.01.2020 року наказом від 02.01.2020 року №1 «Про закріплення 

відповідальних осіб за ділянками роботи лікарні на 2020-2021 роки» оновлено 

склад постійно діючої комісії.

Затверджено Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції в КНП ХОР «ОДКЛ», наказ директора від 30.09.2021 року 

№190 та використовується у роботі. Надані по всім структурним підрозділам 

лікарні Методичні рекомендації №5 від 02.04.2021 року «Щодо застосування 

окремих положень закону України «Про запобігання корупції» стосовно 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо 

запобігання корупції» та практичний посібник щодо роботи з викривачами для 

уповноважених підрозділів (уповноважених осіб з питань запобігання та 

виявлення корупції).

Відповідно до Антикорупційної програми проводиться комплекс правил, 

стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобіганню корупції в 

КНП ХОР «ОДКЛ». В лікарні комісією ведеться періодична оцінка 

корупційних ризиків.

Проведена робота з керівниками структурних підрозділів на предмет 

неухильної реалізації антикорупційного законодавства, у тому числі -
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запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і дотримання 

пов’язаних з ним інших обмежень, попередження корупційних злочинів та 

корупційних ризиків, адміністративних правопорушень, гарантії захисту 

викривачів корупції за законодавством України, одержання неправомірної 

вигоди або подарунка (під особистий підпис) на виконання наказу по КНП ХОР 

«ОДКЛ» від 03.02.2021 року №57, від 25.11.2021 року №239.

Протягом 2021 року було прийнято 22 працівника. З метою формування 

належного рівня антикорупційної культури проводиться обов’язковий вступний 

інструктаж із положень закону та Антикорупційною програмою. Посадові 

інструкції працівників та Положення про структурні підрозділи лікарні 

затверджені згідно з Антикорупційною програмою КНП ХОР «ОДКЛ».

Ділові партнери КНП ХОР «ОДКЛ» обираються згідно з об’єктивними 

критеріями, які базуються на прозорості, конкурентности якості, надійності, 

ціни та вигідності. При виборі контрагентів найбільш доцільними є наступні 

критерії: ритмічність та надійність поставки; якість продукціцповнота 

асортименту; ціна поставки; періодичність поставки; відстань до 

постачальника; мінімальна партія поставки. Перевірка контрагентів 

здійснюється через Досьє УоиСопІтоІ, де можна побачити всю інформацію по 

кожному контрагенту. А також проводяться спрощені процедури та відкриті 

торги, де при аукціонах проходить вибір контрагента. Для повідомлення 

працівниками, посадовими особами КНП ХОР «ОДКЛ» про факти порушення 

Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, працює телефон для повідомлень: 376-66-05, електронна пошта 

khodkb@ukr.net, скринька для звернень, розташована на другому поверсі 

лікувального корпусу лікарні.

Ведеться Журнал реєстрів повідомлень про факти порушення 

Антикорупційної програми, або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з 

корупцією правопорушень. Протягом 2021 року надійшло одне повідомлення. 

Внутрішнє розслідування не проводилось відповідно до п.15.3 

Антикорупційної програми у зв’язку з відсутністю фактичних даних.

mailto:khodkb@ukr.net
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12.03.2021 року була успішно надана директором КНП ХОР «ОДКЛ» 

декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до 

Єдиного державного реєстру декларацій за 2020 рік.

В період з 12.05.2021 року по 09.07.2021 року Державною аудиторською 

службою України Північно-східний офіс Держаудитслужби проводилась 

планова ревізія окремих питань ревізії фінансово-господарської діяльності 

щодо використання коштів державного та місцевого бюджетів, а також коштів, 

отриманих з інших джерел, для забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу 

з гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19, спричиненою коронавірусом 

8АІ18-Со-У-2 за період з 01.03.2020 по 30.04.2021. В ході ревізії встановлені 

незначні порушення, які були відшкодовані в повному обсязі під час роботи 

ревізії.

Надання стаціонарної медичної допомоги в КНП ХОР «ОДКЛ» 

ілюструється в наступній таблиці.
Таблиця № 1

Основні показники діяльності стаціонару

№ п/п Показники використання ліжкового 
фонду

Роки

2017 2018 2019 2020 2021

1 Середнє число ліжок 300 270 270 270 270

2 Вибуло хворих 12164 11089 10862 5493 6169

3 Відсоток виконання плану до/днів 100,0 102,4 109,9 51,5 53,5

4 Обіг ліжка 40,6 38,2 70,2 20,4 22,9

5 Зайнятість ліжка 300,1 296,9 296,7 147,7 162,6

6 Простой ліжка - - - 131,0 125,5

7 Середнє перебування на ліжку 8,2 7,6 8,3 7,3 7,1

8 Летальність 0,1 0,09 0,07 0,1 0,1

Як видно з таблиці 1, ліжковий фонд лікарні в 2021 році не змінився і 

становить 270 ліжок + 7 ліжок відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
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У 2021 році збільшилась кількість госпіталізованих хворих на 676 осіб і 

склала 6169 дітей. Відсоток виконання плану ліжко-днів 53,5%. Обіг ліжка - 

22,9, середня зайнятість ліжка становить - 162,6. Середня тривалість

перебування (7,1 дня) і летальність (0,1). Розбіжності клінічних і 

патологоанатомічних діагнозів не було.

Випереджаючи подальший аналіз показників діяльності лікарні, 

необхідно відзначити, що вплив на зниження рівня багатьох показників надав 

загальнонаціональний карантин, введений у зв’язку з пандемією коронавірусної 

хвороби (СОУЮ-19).

В консультативно-діагностичних підрозділах лікарні було прийнято 24491 

дитина (на 1227 дітей менше, ніж в 2020р.). Кількість проконсультованих 

хворих в порівнянні з 2020 роком зменшилась з пульмонології (діти з 

бронхіальною астмою).

Однак суттєво збільшилась кількість пацієнтів у ендокринолога, 

нсфролога, невролога, педіатра. Збільшилась кількість проведених 

функціональних досліджень.
Таблиця № 2

Робота спеціалізованих центрів КНП ХОР «ОДКЛ»

Найменування центру 2019 р. 2020 р. 2021 р.

Гастроентерологічний центр 2596 +1552 1604

Кардіологічний центр 9794 7309 7275

Пульмонологічний центр 6051 1916 1712

Ендокрінологічний центр 570 625 1178

Нефрологіч.центр 1019 1 101 1267

Ультразвукові дослідження 20140 9357 7795

Функціональна діагностика 6378 1620 2018

Лікар-невролог дитячий 742 460 780

Лікар-педіатр 1 893 464 862

Всього 40170 25718 24491
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Проведено 14 сеансів телемедицини: з фахівцями НДСЛ

«ОХМАТДИТ» та ХМАПО - 2, з лікарями районів Харківської області - 12, 

проконсультовано 2 пацієнта.
Таблиця № З

Структура джерел надходження хворих в КНП ХОР «ОДКЛ»

2017р. 2018р. 2019р. 2020р. 2021р.

ЦПМСП і поліклініки районів Харківської 
області

26,6 33,7 42,5 47,8 46,4

Дитячі відділення ЦРЛ 6,5 9,2 7,9 5,7 2,4

Дитячі поліклініки м.Харкова 7,3 9,5 12,0 19,7 22,1

Доставлені МСП 7,1 5,3 6,0 8,6 10,1

Переведені з лікарень м.Харкова 0,7 1,2 1,3 2,5 0,6

Переведені з будинків дитини 2,1 2,0 1,1 1,1 0,6

Районні військові комісаріати 7,2 7,1 4,9 7,6 5,2

Др. установи, амбулаторії семейного лікаря 7,5 8,4 7,5 6,1 4,4

Таблиця № 4

Структура надходження хворих з районів Харківської області та м.Харкова

Структурні
підрозділи

2019 р. (у%) 2020 р. (у %) 2021 р. (у %)

Харків.
обл.

м.
Харків

%сільс.
жителів

Харків.
обл.

м.
Харків

%сільс.
жителів

Харків.
обл.

м.
Харків

%сільс.
жителів

кардіоцентр 69,6 30,4 22,0 62,4 34,42 19 60,0 37,6 18,3

гастроцентр 78,6 21,4 22,9 69,7 28,12 19,2 61,0 36,0 21,1

нефрологічне 83,0 17,0 26,6 72,4 19,56 22,7 66,5 24,1 15,2

пульмонологічне 70,3 29,7 29,7 78,23 20,81 19,3 71,0 28,0 25,1

ендокринологічне 69,4 30,6 25,3 60,28 34,46 21,6 60,6 33,6 22,1

неврологічне 91,3 8,7 30,3 87,23 9,45 30,3 85,2 12,1 36,1

всього 78,0 22,0 25,9 70,9 25,4 22,5 66,0 30,0 22,8
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При аналізі структури надходження хворих з районів області 

та м.Харкова зберігається перевага кількості хворих з області по відношенню до 

жителів м.Харкова: 66,0% становлять жителі області, 30,0% - жителі міста. 

Питома вага сільських жителів, що надійшли в стаціонар стабільна і складає в 

цілому по лікарні 22,8%.

У 2021 році було виписано 6169 пацієнтів (в 2020р. - 5493), в тому числі 

пацієнтів до 1 року - 254 (в 2020р. - 302), якими було проведено 43910 ліжко- 

днів (в 2020р. - 39892). Найбільшу питому вагу в структурі виписаних склали 

пацієнти з хворобами ендокринной системи розладами харчування і порушення 

обміну речовин - 1120 дітей (в 2020р. -  1038) тобто 18,2%, серед яких - 621 

дітей мали діагноз «цукровий діабет» (55,4%).

14,4% склали пацієнти з вродженими аномаліями розвитку - 888 дит. (в 

2020р. - 864, тобто 15,7%), 12,7% - склали пацієнти із захворюваннями 

сечовивідної системи - 788 дітей, 12,3% склали пацієнти із захворюваннями 

нервової системи - 761 дитина (в 2020р. - 619 дітей, тобто 11,3%), 12,3% склали 

пацієнти із захворюваннями органів дихання -  761 дитина (в 2020 році 1084 - 

19,7%), 10,8% склали пацієнти із захворюваннями системи кровообігу - 669 

дітей,. 9,9% - пацієнти із захворюваннями органів травлення - 611 дітей (в 

2020р. - 505, тобто 9,2%).

У 2021 році було проведено 57 сеансів гемодіалізу (в 2020 році - 242).

Протягом 2021 року загальний обсяг УЗ досліджень склав 24038, 

досліджень функціональної діагностики - 11389. Зменшилась кількість з таких 

видів функціональних дослідження (ЕЕГ, функціональні проби, УЗДЕ судин 

мозку, електроенцефалографія, визначення функції зовнішнього дихання), що 

обумовлено роботою в умовах загальнонаціонального карантину.

Провідне місце в структурі УЗ-досліджень займає ехокардіографія 

(49,7%), УЗД органів черевної порожнини (15,3%), УЗД нирок і сечовивідних 

шляхів (15,2%).

У 2021 році 2018 пацієнтів було обстежено у відділенні функціональної 

діагностики, проведено 11389 досліджень, з них: ЕКЕ 4930 досліджень (43,3%),
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питома вага яких в структурі досліджень збільшилась майже на 10 

відсотків (34,6% в 2020 році).

Кл і ніко-ді агностична лабораторія 

Основні показники КДЛ
Таблиця № 5

2019р. 2020р. 2021р.
Загальна кількість аналізів в КДЛ 429074 229751 285533
Біохімічний відділ 103475 64736 81506

Бактеріологічний відділ і % до всіх 42359
9,9%

21879
9,5%

22809
3,7

Імунологічний відділ і % до всіх 11008
2,6%

3769
1,6%

3605
1,6%

Клінічний відділ 119585 63730

Кількість біохімічних аналізів загальне і % до всіх 103475
24,1%

64736
28,1%

81506
13,2

Кількість гематологічних аналізів і % до всіх 149908
35,6%

83851
36,5%

113856
18,5%

Кількість цитологічних аналізів і % до всіх 72
0,02%

29
0,01%

27
0,01%

Кількість аналізів на ферменти і % до б/г 18663
18,0%

8599
13,3%

12282
2,0%

Кількість аналізів водно-сольового обміну і % до 
б/г

2036
2,0%

1072
1,7%

2560
0,4%

Кількість аналізів згортання і % до б/г 1464
1,4%

1452
2,2%

1776
0,3%

Кількість аналізів кислотно-лужного стану 7301
11,3%

9100
1,48

Кількість хворих 10893 5493 6169
Кількість аналізів на 1 стаціонарного хворого 39,4 41,8 46,2

За 2021 рік клініко-діагностичною лабораторією було виконано по всіх 

відділах 285533 аналізів, дещо збільшилася кількість досліджень на одного 

хворого.

Кількість лабораторних досліджень на 1 дитину, який вибув із стаціонару 

склало 46,2, серед них: гематологічних - 18,5%, біохімічних - 13,2%, 

бактеріологічних - 3,7%, імунологічних - 1,6%.

Результати захворювань при виписці зі стаціонару:

з одужанням з покращенням без змін
2019 рік 16,6% 82,6% 0,8%
2020 рік 14,7% 84,8% 0,3%
2021 рік 8,2 89,7 0,02
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В умовах Обласної дитячої клінічної лікарні якість медичної допомоги 

забезпечується використанням сучасних високотехнологічних видів медичної 

допомоги, наявністю кваліфікованих медичних кадрів, які приймають 

клінічні рішення на основі найкращих європейських клінічних практик з 

доведеною ефективністю.

Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється шляхом 

застосування методів зовнішнього та внутрішнього контролю якості медичної 

допомоги, самооцінки медичних працівників, анкетуванням батьків наших 

пацієнтів, експертної оцінки, клінічного аудиту, контролю за системою 

індикаторів якості, атестації/ сертифікації, мікробіологічного контролю.

Фінансовий стан закладу.

Па протязі 2021 року отримано коштів від Національної служби здоров’я 

України в розмірі 63 778 588,58 грн.

Отримані кошти були спрямовані на наступні видатки:

Заробітна плата в сумі 39 407 154,44 грн.;

Нарахування на оплату праці в сумі 8 683 490,22 грн.;

Отримано кошти для виплат встановлених Порядком використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах 

стажування у 2021 році, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 червня 2020 року № 536 на видатки в сумі 616 732,04 грн., а саме:

- заробітна плата в сумі 505 517,76 грн.;

- нарахування на оплату праці в сумі 111 214,28 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (радіатори для систем 

центрального опалення, будівельні матеріали, комп'ютерне обладнання, меблі) 

в сумі 1 158 941,59 грн.;

Медикаменти та перев’язувальні матеріали в сумі 2 565 633,26 грн.;

Продукти харчування в сумі 1 231 183,53 грн.;

Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 1 928 491,76 грн.;

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку в сумі 13 922,00 грн.;
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Виплата пенсій і допомоги в сумі 9 843,43 грн.;

Інші виплати населенню в сумі 3 330,02 гри.;

Інші поточні видатки в сумі 20 356,55 грн.;

Також отримано фінансування за рахунок коштів медичної субвенції та
обласного бюджету в розмірі 2 682 875,00 грн.:

Медикаменти та перев’язувальні матеріали в сумі 380 201,44 грн.;

Оплата теплопостачання в сумі 1 331 471,94 грн.;

Оплата водопостачання та водо відведення в сумі 310 099,20 грн.;

Оплата електроенергії в сумі 588 878,72 грн.;

Оплата інших енергоносіїв в сумі 19 020,89 грн.;

Виплата пенсій і допомоги в сумі 53 203,50 грн.;

За рахунок коштів НСЗУ було придбано наступне обладнання:

- спалявачі голок та деструктор шприців на суму 23440 грн.;

- зволожувачі кисню для централізованої подачі кисню, манжетки ATLD, 

гігрометри В1Т-2 на суму 143 300 грн.;

- підковдри простирадла, наволочки, ковдри, рушники на суму 140 800 грн.;

- шафа витяжна ШВ-1, шафа НІМА 1, шафа ШМА2, водонагрівач, 

холодильник на загальну суму 90 600 грн.;

- медичні ширми, ширма рентгенозахисна глуха, стійка для медичних приладів 

СТП-6, комп’ютерні монітори, принтери, насос для ентерального 

харчування, дефібрілятор-монітор, аналізатор ІФА, стіл письмовий, стілець- 

туалет, надліжкова трапеція для паліативних пацієнтів, водонагрівач, апарат 

для підігріву інфузійних розчинів, лавки, захисний фартух стоматологічний, 

стоматологічна рентгенівська установка, захисний механічний відкашлювач 

інсуфлятор, ваги для немовлят, опромінювані бактерицидні, 

багатофункціональний пристрій та інше на суму 1 196 800 грн.

В якості благодійної допомоги отримано:

- кисневі балони, фотометр лабораторний, система моніторингу глюкози, 

пристрій для введення BAH-ПРЕС, телевізори LED -  2 шт., вентилятор, 

ліжко, тумба при ліжкова, стіл, шафа канцелярська на суму 187 300 грн.;
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- автономний модуль для розвитку моторики BUBА MATRIX, CUBA 

BUBA SUNNY на суму 285 000 грн.

На виконання розпорядження голови Обласної ради отримано наступне 

медичне обладнання на суму в розмірі 6 555 000 грн.:

- апарат для штучнгої вентиляції легень в кількості 2 од. на суму 1 590 000 грн.,

- модульний модульний монітор пацієнта Q5 в кількості 6 од. на суму 477 000 

грн.,

модуль капнографії бокового потоку в кількості 1 од. на суму 65 000 грн., 

пульсометр М800 в кількості 5 од. на суму 70 000 грн., 

шприцевий інфузійний насос Р500 в кількості 5 од. на суму 163 500 грн., 

функціональне ліжко TM D4062 в кількості 5 од. на суму 200 000 грн., 

кисневий концентратор з подвійним потоком в кількості 101 од. на суму 3 989 

500 грн.

Протягом січня 2022 року завершені роботи по встановленню одного 

вантажно-пасажирського ліфту на 4 зупинки в лікарняному корпусі КНП ХОР 

«ОДКЛ».

Плануються видатки на 2022 рік у розмірі 88 073 600 грн., у тому числі: 

Заробітна плата в сумі 46 072 700 грн.;

Нарахування на оплату праці в сумі 10 295 900 грн.;

Заходи, щодо поліпшення матеріально-технічної бази лікарні.

-поточний ремонт приймального відділення із створенням інфекційного боксу 

(облицювання стін та підлоги керамічною плиткою, заміна санітарних 

приладів) -  400 000 грн. (при встановленні діагнозу виникає потреба в ізоляції 

пацієнта до інфекційного боксу);

- поточний ремонт приміщення для приймання їжі в гастроентерологічному 

відділенні (облицювання стін та підлоги плиткою) -  120 000 грн. (у зв’язку із 

потребою дотримання санітарно-епідеміологічних вимог);

-поточний ремонт приміщення для приймання їжі в пульмонологічному 

відділенні (облицювання стін та підлоги плиткою) -  120 000 грн. (у зв’язку із 

потребою дотримання санітарно-епідеміологічних вимог);
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провести поточний ремонт приміщення для приймання їжі в 

кардіологічному відділенні (облицювання стін та підлоги плиткою) -  120 000 

грн. (у зв’язку із потребою дотримання санітарно-епідеміологічних вимог); 

-поточний ремонт палати в ендокринологічному відділенні №2, №5, №6 2 

поверх, палати №9 3 поверх (облицювання стін гіпсокартоном з подальшим 

фарбуванням, улаштування покриття з лінолеуму) -  300 000 грн. (у зв’язку із 

потребою дотримання санітарно-епідеміологічних вимог);

-поточний ремонт маніпуляційної в неврологічному відділенні (облицювання 

стін та підлоги плиткою) -120 000 грн (у зв’язку із потребою дотримання 

санітарно-епідеміологічних вимог);

-поточний ремонт коридору в кардіологічному відділенні (облицювання стін 

гіпсокартоном з подальшим фарбуванням, улаштування покриття з лінолеуму)

-  140 000 грн. (у зв’язку із потребою дотримання санітарно-епідеміологічних 

вимог);

-поточний ремонт коридору в неврологічному відділенні (облицювання стін 

гіпсокартоном з подальшим фарбуванням, улаштування покриття з лінолеуму) - 

190,0 тис.грн. (у зв’язку із потребою дотримання санітарно-епідеміологічних

вимог);

-поточний ремонт вентиляційної системи (прокладання повітроводів, 

встановлення водонагрівачів, встановлення вентиляторів осьових, встановлення 

автоматики) -  140 000 грн.

- поточний ремонт системи опалення (заміна радіаторів та труб опалення) - 

240 000 грн. (з метою забезпечення безперебійного опалення приміщень 

лікарні).

Критичний стан щодо ліфтового обладнання. Проведеним експертним 

обстеженням технічного стану лікарняних ліфтів від 10.09.2010р., яке 

проводило ТОВ «СП Укрсхідліфт» та закінченням граничного строку 

експлуатації (ліфт - 1961 року випуску).

Відповідно висновку експертиз №1014.09.30-74.30.0.148 і №1014.09.30- 

74.30.0.149 технічний стан ліфту не відповідає вимогам ГОСТ 22011-95, 

НПАОП 0.00-1.02-08; ДСТУ ЕМ 81-1:2003 і експлуатація їх не дозволена. Для
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приведення ліфту у відповідність до експлуатаційних вимог необхідно 

провести його заміну.

Придбання кисневої ємності на 5-6 тис. літрів.

Завершити термоізоляційні роботи в господарському корпусі.

Після термоізоляційних робіт по фасаду лікарні необхідно проведення 

ремонту покрівлі лікарняного корпусу. Орієнтовна вартість капітального 

ремонту складає 1 500 000 грн.

Актуально проведення капітального ремонту приймального відділення. 

Орієнтовна вартість становить 3 000 000 грн.

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії, 

інфекційно-боксованого відділення.

Проведення поточного ремонту стаціонарних відділень лікарні, заміна 

систем опалення, каналізації, електромережі.

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття у внутрішньому дворі 

лікарні, ремонт пішохідних доріжок.

Введення в експлуатацію кисневого пункту.

Завершити встановлення автоматичної протипожежної сигналізації

орієнтовна вартість послуг становить 350 000 грн.

Плануємо придбання наступного медичного обладнання:

№ п/п Найменування обладнання ті 
інвентарю

Кількість,
шт

Ціна за 
од., грн

Сума,
грн..

1 Відеогастроскоп Е6-330 
(Sonoscape Medical; Китай) 1 897 000 897 000

2 Апарат УЗД стаціонарний 
експертного класу 1 1 728 000 1 728 000

3

Портативна ультразвукова система 
з доплерографічним модулем (для 
обслуговування пацієнтів у 
відділенні анестезіології з ліжками 
інтенсивної терапії немобільних 
пацієнтів соматичних відділень)

1 1 020 000 1 020 000

4 Система холтерівського 
моніторування 2 144 000 288 000

5 Спірограф SP100 1 120 000 120 000
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6 Апарат штучної вентиляції легень 
експертного класу 1 1 800 000 1800 000

7 Автоматичний гематологічний 
аналізатор 1 192 000 192 000

8 Аналізатор біохімічний 
напівавтоматичний 1 140 000 140 000

9 Аналізатор газів крові та 
електролітів 1 216 000 216 000

10 Стерилізатор паровий 2 168 000 336 000

11

Комбінований 
багатофункціональний 
ультразвуковий пристрій 
«СОНОМЕД -  325» для 
доплерографічний та 
енцефалографічних досліджень

1 240 000 240 000

Всього: 10 821 000

Вважаю вкрай актуальним завданням для розвитку КНП ХОР «ОДКЛ»: 

провести комплекс організаційних заходів, щодо збільшення кількості пацієнтів 

госпіталізованих в спеціалізовані відділення лікарні, амбулаторних пацієнтів 

для забезпечення доступної та якісної спеціалізованої допомоги Харківського 

регіону, створення моніторингових реєстрів дітей з інвалідністю відповідно до 

профілю лікарні, забезпечення високого рівня контролю інфекційної безпеки в 

лікарні, пошук грантів та стажувань, збільшення обсягів медичної візуалізації -  

КТ, МРТ з контрастуванням за аутсорсингом, удосконалення матеріально- 

технічної бази лікарні.

Георгій МУРАТОВ


