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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 2020, 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» 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
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діалізних місця. Лікарня цілодобово надає спеціалізовану медичну 

допомогу дитячому населенню Харківської області та є клінічною базою 

Харківського національного медичного університету. Лікарня працює по 

договору з Національною службою здоров’я України про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій: перехідне 

фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині 

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

пацієнтам з гострою респіраторної хворобою СОУГО-19 спричиненою корона 

вірусом 8АЯ8-СоУ-2; 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 

допомога -  амбулаторна медична допомога дорослим та дітям, включаючи 

медичну реабілітацію та ургентну стоматологічну допомогу.

В лікарні затверджено план проведення заходів для можливості 

підписання в 2021 році договору з НСЗУ щодо надання паліативної медичної 

допомоги (стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям).

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 педіатричних ліжок для 

дітей з орфанними захворюваннями. В структурі центру існує школа 

самоконтролю цукрового діабету.
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- 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.

- Приймальне відділення - забезпечує постійне цілодобове приймання 

хворих, лікарський огляд, надання невідкладної допомоги. В приймальному 

відділенні здійснюється також консультативна допомога, встановлюється 

клінічний діагноз хворому, призначається лікування та забезпечується 

госпіталізація у спеціалізоване відділення або переадресація пацієнтів за 

відповідним профілем патології.

Протягом 2020 року були проведені наступні зміни організаційної 

структури: створена реєстратура з можливістю електронного запису 

пацієнтів для амбулаторного прийому фахівців лікарні та попереднього 

запису для госпіталізації в спеціалізовані відділення лікарні; скорочено 

організаційно-методичний відділ з трансформацією його в кабінет медичної 

статистики; скорочено фізіотерапевтичне відділення до кабінету фізіотерапії; 

внутрішньо лікарняну аптеку трансформовано в аптечний склад.

У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії проведено 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 працює всього 69 лікарів, з них 14 лікарів-інтернів, 5 лікарів 

зовнішніх сумісників. 50 лікарів працюють за основним місцем роботи, з них 

33 лікаря мають вищу кваліфікаційну категорію, 3 лікаря - першу, 1- другу. 

Середній медичний персонал 150 чоловік, з них 64 мають вищу 

кваліфікаційну категорію, 12 - першу, 17 - другу.

Середньооблікова кількість працівників з інвалідністю за 2020 рік 

складає 9 осіб. Станом на 31.12.2020 рік кількість осіб з інвалідністю складає 

12 осіб.

Укомплектованість кадрами загалом по лікарні складає 84%: лікарі - 

73%, середній медичний персоналом - 84%, молодший медичний персонал - 

93%. Питома вага атестованих лікарів, які підлягали атестації - 100%, 

середній медичний персонал, який підлягав атестації - 98%. Звертає увагу 

деяке зниження відсотка укомплектованості лікарями, однак відповідно до 

направлень на роботу Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної
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державної адміністрації в серпні 2020 року, працевлаштовано 7 лі карів- 

педіатрів.

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

підставі Типової анти кору пційної програми, затвердженою наказом 

директора КНП ХОР «ОДКЛ» від 02Л0.2018 року №184, погоджена 

трудовим колективом 15.06.2018 року.

В лікарні видано наказ від 27.11.2019 року №194 «Про внесення змін 

до антикорупційної програми КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня».

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». 02.0Т2020 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.

Проведена робота з керівниками структурних підрозділів на предмет 

неухильної реалізації антикорупційного законодавства, у тому числі 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і дотримання пов’язаних з 

ним інших обмежень, попередження корупційних злочинів, адміністративних 

правопорушень, гарантії захисту викривачів корупції за законодавством
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України (під особистий підпис) на виконання наказу по КНП ХОР 

«ОДКЛ» від 26.11.2020 року №236.

На виконання Рішення Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 29.09.2017 року №839 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», з 

метою розуміння і дотримання правил запобігання та врегулювання 

можливого конфлікту інтересів в Обласній дитячій клінічній лікарні видано 

наказ від 19.10.2017 року №167 «Про використання Методичних 

рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в КНП 

ХОР «ОДКЛ», які оновлені та затверджені наказом директора КНП ХОР 

«ОДКЛ» від 02.10.2018 року №184.

Протягом 2020 року було прийнято 36 працівників. Всі працівники 

ознайомлені з Антикорупційною програмою.

13.03.2020 року успішно була надана директором декларація про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до Єдиного 

державного реєстру декларацій за 2019 рік.

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

2016 2017 2018 2019 2020

1 Середнє число ліжок 310 300 270 270 270

2 Вибуло хворих 13638 12164 11089 10862 5493

О
3 Відсоток виконання плану до/днів 102,2 100,0 102,4 109.9 51,5

4 Обіг ліжка 44,0 40,6 38,2 70.2 20,4

5 Зайнятість ліжка 323,1 300,1 296,9 296.7 147,7

6 Простой ліжка - - - - 131,0
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7 Середнє перебування на ліжку 7,8 8,2 7,6 8,3 7,3

8 Летальність 0,11 0,10 0,09 0,07 0,1

Я к  видно з таблиці 1, ліжковий фонд лікарні в 2020 році не змінився і 

становить 270 ліжок + 7 ліжок відділення анестезіології та інтенсивної 

терапії. У 2020 році зменшилася кількість госпіталізованих хворих на 5369 

осіб і склала 5493 дітей. Відсоток виконання плану ліжко-днів 51,5%. Обіг 

ліжка - 20,4, середня зайнятість ліжка становить - 147,7. Середня тривалість 

перебування (7,3 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 (СОУШ-19).

В консультативно-діагностичних підрозділах лікарні було прийнято 

25718 дітей (на 14452 дитини менше, ніж в 2019р.). Кількість 

проконсультованих хворих зменшилась з усіх спеціальностей, менш значно - 

в кардіологічному центрі.
Таблиця № 2

Робота спеціалізованих центрів КНП ХОР « О Д К Л » ________
Найменування центру 2018 р. 2019 р. 2020 р.

Гастроентерологічний центр 2186 2596 +1552

Кардіологічний центр 6802 9794 7309

Пульмонологічний центр 4269 6051 1916

Лікар - отоларинголог дитячий 4480 2705 1314

Ендокрінологічний центр 559 570 625

Нефрологіч.центр 1566 1019 1 101

Ультразвукові дослідні. 16154 20140 9357

Функціональна діагностика 6143 6378 1620
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Лікар-невролог дитячий 684 742 460

Лікар-педіатр 1761 1 893 464

В с ь о г о 44604 40170 25718

Проведено 36 сеансів телемедицини: з фахівцями НДСЛ «ОХМАТДИТ» 

та ХМАПО - 2, з лікарями районів Харківської області - 34, проконсультовано 

14 пацієнтів.
Таблиця № З

Вікова структура хворих КНП ХОР «ОДКЛ», що вибули

вікові групи 2018р., % 2019р., % 2020р., %

0-14 років 82,1 78,0 71,6

15-17 років 17,9 22,0 28,4

При аналізі вікової структури помітно збільшення в динаміці питомої 

ваги підлітків серед пролікованих пацієнтів.

Таблиця № 4

Структура джерел надходження хворих в КНП ХОР «ОДКЛ»

2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 2020р. і

ЦПМСП і поліклініки районів Харківської 

області

19,7 26,6 33,7 42,5 47,8

Дитячі відділення ЦРЛ 8,2 6,5 9,2 7,9 5,7

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

Доставлені МСП 7,8 7,1 5,3 6,0 8,6

Переведені з лікарень м.Харкова 1,8 0,7 1,2 1,3 2,5

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

Районні військові комісаріати 5,0 7,2 7,1 4,9 7,6

Др. установи, амбулаторії семейного лікаря 8,5 7,5 8,4 7,5 6,1
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Таблиця № 5

Структура надходження хворих з районів Харківської області та

м.Харкова

Структурні
підрозділи

2018 р. (у%) 2019 р. (у%) 2020 р. (у %)

Харків.
обл.

м.
Харків

%сільс.
жителів

Харків.
обл.

м.
Харків

%сільс.
жителів

Харків.
обл.

м.
Харків

%сільс.
жителів

кардіоцентр 69,8 30,2 24,2 69,6 30,4 22,0 62,4 34,42 19

гастроцентр 84,1 1.5,9 24,6 78,6 21,4 22,9 69.7 28.12 19.2

нефрологічне 81,9 18,1 22,6 83,0 17,0 26,6 72,4 19,56 22.7

пул ьмон ол огічне 88,2 11,8 34,0 70,3 29,7 29,7 78,23 20,81 19,3

ендокринологічне 75,1 24,9 33.1 69,4 30,6 25,3 60,28 34,46 21.6

неврологічне 90,0 10,0 29,5 91,3 8,7 30,3 87,23 9.45 30,3

всього 77,6 22,4 28,0 78,0 22,0 25,9 70,9 25,4 22.5

При аналізі структури надходження хворих з районів області та 

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

жителів м.Харкова: 70,9% становлять жителі області, 25,4% - жителі міста. 

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

в цілому по лікарні 22,5%.

У 2020 році було виписано 5457 пацієнтів (в 2019р. - 10813), в тому 

числі пацієнтів до 1 року - 302 (в 2019р. - 546), якими було проведено 40777 

ліжко-днів (в 2019р. - 89559). Найбільшу питому вагу в структурі виписаних 

склали пацієнти із захворюваннями органів дихання - 1084 дит., тобто 19,9% 

(в 2019р. - 2499, тобто 23%); 19,0% склали пацієнти з хворобами 

ендокринной системи розладами харчування і порушення обміну речовин - 

1038 дітей (в 2019р. - 1818 тобто 16,8%), серед яких - 549 дітей мали діагноз 

«цукровий діабет» (52,9%).

15,6% склали пацієнти з вродженими аномаліями розвитку - 864 дит. (в 

2019р. - 1864, тобто 17,2%), 11,3% склали пацієнти із захворюваннями 

нервової системи - 619 дітей (в 2019р. - 1006 дітей, тобто 9,3%), 9,3% -
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пацієнти із захворюваннями органів травлення - 505 дітей (в 2019р. - 1163, 

тобто 10,8%), 9,2% склали пацієнти із захворюваннями системи кровообігу - 

504 дит., 9,1% - склали пацієнти із захворюваннями сечовивідної системи - 

498 дітей.

У 2020 році померло 7 пацієнтів, у тому числі - 3 дитини у віці до 1 

року. Серед померлих: 2 дитини - із захворюваннями органів дихання, 1 

дитина - з захворюванням нервової системи, 4 дитини - з вродженими вадами 

розвитку. У 2020 році зареєстровано 4 випадки додобової летальності, серед 

яких 3 - з вродженими вадами розвитку, 1- генералізована вірусна інфекція.

Робота паракл і нічних служб:
Ендоскопічна служба:

Таблиця № 6

Ендоскопічні методи 2018р. 2019р. 2020р.

ЕГДС 910 802 311

Колоноскопія - 46 10

Фібробронхоскопія 3 1
'

ВСЬОГО 913 849 321

Рентгенологічний кабінет:

Таблиця № 7

Найменування 2018р. 2019р. 2020р.

Досліджень на 1 рентгенапарат 4913 4897 3157

Досліджень на 1 займану посаду 2457 2448 3157

У 2020 році кількість рентгенологічних досліджень склала 3157 . 

Відділення ультразвукових досліджень та функціональної діагности
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Таблиця № 8

Види досліджень Загальна кількість досліджень

2019р. 2020р.

УЗД серця (допплер-ехокардіографія) 26948 11392 ч

УЗД органів черевної порожнини 7054 1801

УЗД нирок і сечовивідних шляхів 6791 2063

УЗД органів малого тазу і статевих органів 704 186

УЗД дітей раннього віку 3928 2643

УЗД ендокринних залоз 219 29

УЗД щитовидної залози 4004 769

УЗД головного мозку (нейросонографія) 1087 410

УЗД плеври, легень і серозних порожнин 125 82

УЗД середостіння і тимуса 200 38

УЗД лімфовузлів і слинних залоз 84 18

УЗ Фіброеластографія нирок і печінки 123 54 1

Доплерографія судин нирок, печінки і селезінки 712 260

Доплерографія магістральних судин голови та шиї -

В с ь о г о  У З -д о с л ід ж е н ь 5 2 3 4 7 1 9 824

Електрокардіографія 10420 4649

Функціональні проби 2096 561

ЕХОелектроенцефалографія 4200 1 092

УЗДЕ судин мозку 3700 1532

Електроенцефалографія (ЕЕЕ) 3921 1431

ЕЕЕ-моніторинг - 2

Добове моніторування АТ 62 273

Добове моніторування по Холтеру 688 381

Визначення функції зовнішнього дихання 1420 1068

Пікфлоуметрія 930 632
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Бронхолитические тести 987 601
і

Електронейроміографія 36 22

Велоергометр ія 1180 364

В с ь о г о  д о с л ід ж е н ь  м е т о д а м и  Ф Д 2 9 6 4 0 1 3 418

У 2020 році загальний обсяг УЗ досліджень склав 19824, досліджень 

функціональної діагностики - 13418. Зменшилась кількість всіх видів 

функціональних дослідження (ЕЕГ, холтерівського моніторингу ритму серця, 

нейроміографія, велоергометри), що обумовлено роботою в умовах 

загальнонаціонального карантину.

Провідне місце в структурі УЗ-досліджень займає ехокардіографія 

(57,5%), УЗД дітей раннього віку (13,3%), органів сечовивідної системи 

(10,4%).

У 2020 році 8160 пацієнтів було обстежено у відділенні функціональної 

діагностики, проведено 13418 досліджень, з них: ЕКЕ 4649 досліджень 

(34,6%), питома вага яких в структурі досліджень практично не змінилась 

(35,2% в 2019 році).

Клініко-діагностична лабораторія 

Основні показники КДЛ
Таблиця № 9

2018р. 2019р. 2020р.
Загальна кількість аналізів в КДЛ 415343 429074 229751
Біохімічний відділ 93142 103475 64736

Бактеріологічний відділ і % до всіх 43709
10,5%

42359
9,9%

21879
9,5%

Імунологічний відділ і % до всіх 10334
2,5%

11008
2,6%

3769
1,6%

Клінічний відділ 118663 119585

Кількість біохімічних аналізів загальне і % до всіх 93142
22,4%

103475
24,1%

64736
28,1%

Кількість гематологічних аналізів і % до всіх 149364
35,9%

149908
35,6%

83851
36,5%

Кількість цитологічних аналізів і % до всіх 131
0,03%

72
0,02%

29
0,01%

Кількість аналізів на ферменти і % до б/г 17189 18663 8599
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18,4% 18,0% 13,3%
Кількість аналізів водно-сольового обміну і % до 1655 2036 1072
б/г 1,8% 2,0% 1,7%

Кількість аналізів згортання і % до б/г 1657
1,8%

1464
1,4%

1452
2,2%

Кількість аналізів кислотно-лужного стану 7301
11,3%

Кількість хворих 11089 10893 5493
Кількість аналізів на 1 стаціонарного хворого 37,4 39,4 41,8

За 2020 рік клініко-діагностичною лабораторією було виконано по всіх 

відділах 229751 аналізів, дещо збільшилася кількість досліджень на одного 

хворого.

Кількість лабораторних досліджень на 1 дитину, який вибув із 

стаціонару склало 41,8, серед них: гематологічних - 36,5%, біохімічних - 

28,1%, бактеріологічних - 9,5%, імунологічних - 1,6%.

У 2020 році було проведено 297 сеансів гемодіалізу (в 2019 році - 230).

2536 пацієнтів було госпіталізовано за екстреними показаннями 

(46,1%), 2964 пацієнта - в плановому порядку (53,9%).

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%

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
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аудиту, контролю за системою індикаторів якості, атестації/ 

сертифікації, мікробіологічного контролю.

Аналіз основних показників діяльності стаціонару є одним з рівнів 

внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги в КНП ХОР 

«ОДКЛ».

Фінансовий стан закладу.

На протязі 2020 року отримано коштів від Національної служби 

здоров’я України в розмірі 44 486 683,14 грн.

Отримані кошти були спрямовані на наступні видатки: 

заробітна плата в сумі 23 083 612,23 грн.; 

нарахування на оплату праці в сумі 5 270 304,72 грн.; 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (труби, вентилі та інші 

матеріали для облаштування трубопроводу для подачі кисню, столярні 

вироби, радіатори для систем центрального опалення, будівельні матеріали, 

терези, комп’ютерне обладнання, меблі) в сумі 876 789,82 грн.;

медикаменти та перев’язувальні матеріали в сумі 1 385 257,38 грн.; 

продукти харчування в сумі 542 359,77 грн.; 

оплата послуг (крім комунальних) в сумі 999 446,98 грн.; 

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку в сумі 5 538,00 грн.;

виплата пенсій і допомоги в сумі 42 660,50 грн.; 

інші виплати населенню в сумі 3 120,00 грн.; 

інші поточні видатки в сумі 597,14 грн.;

придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кон 

центратори кисню, центрифуги, пристрій для обробки фотоплівки) в сумі 

463 701, 96 грн.

Також отримано фінансування за рахунок коштів медичної субвенції та 

обласного бюджету в розмірі 14 070 210,00 грн.

Отримані кошти були спрямовані на наступні видатки: 

заробітна плата в сумі 7 622 785,94 грн.;
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нарахування на оплату праці в сумі 1 748 815,00 грн.; 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (холодильники, 

сантехнічні приладдя, постільну білизну, меблі, будівельні матеріали) в 

сумі 293 237,00 грн.;

медикаменти та перев’язувальні матеріали в сумі 850 081,35 грн.;

продукти харчування в сумі 328 113,45 грн.;

оплата послуг (крім комунальних) в сумі 556 598,29 грн.;

оплата теплопостачання в сумі 1 044 004,56 грн.;

оплата водопостачання та водовідведення в сумі 19 540,00 грн.;

оплата електроенергії в сумі 181 962,82 грн.;

оплата інших енергоносіїв в сумі 33 060,04 грн.;

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку в сумі 4 139,00 грн.;

виплата пенсій і допомоги в сумі 11 665,85 грн.; 

інші поточні видатки в сумі 6 154,00 грн.;

Також виділено та освоєно кошти на закупівлю, а саме:

-за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення подачею 

кисню ліжкового фонду згідно постанови КМУ №923 для влаштування 

кисневого трубопроводу в сумі 448 590,00 грн.;

-за рахунок коштів медичної субвенції на закупівлю приладів 

безперебійного живлення електромереж (дизель-генератора) в сумі 

517 440,00 грн.

Отримано кошти для виплат встановлених Порядком використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів 

на базах стажування у 2020 році, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 червня 2020 року № 536 на видатки в сумі 196 

791,71 грн., а саме:

-заробітна плата в сумі 161 038,99 грн.;

- нарахування на оплату праці в сумі 35 752,72 грн.
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На виконання розпоряджень голови обласної ради було отримано 

обладнання, а саме:

розпорядження від 02 червня 2020 року №77 передано дві 

одиниці основних засобів, загальною первісною вартістю 2 593 500 грн., а 

саме: (мобільна рентгенографічна система TSM 320 (виробник Technic S. 

hA Italy) та прилад ультразвуковий скануючий «Ultima PA expert);

- розпорядження від 20 жовтня 2020 року №153 передана система 

ультразвукова діагностична Versana Essential на суму 455 654,206 грн.;

- розпорядження від 20 жовтня 2020 року №154 передано програмно- 

апаратне авторизоване робоче місце (АРМ) персоналу у складі: ноутбук HP 

IDS UMA Î3-8130U 250 G7 Base NB PC. Windows 10 Professional. ESET 

Endpoint Antivirus-1 рік (7AK09AV)-1 hit, Комп’ютерна програма Simplex 

MIS» - 1 шт., Ключ електронний Cisco AnyConnect Plus License (L-AC-PLS- 

3Y-S4) - luiT в кількості 15 штук на суму 372 420 грн.;

- згідно договору відповідального зберігання надійшло обладнання, а

саме:

Апарат штучної вентиляції легень Neumovent GraphNet TS в кількості 2 

одиниці на суму 1 590 000,00 грн.

Модульний монітор пацієнта в кількості 6 од. на суму 477 000,00 грн.

Модуль капнографії BLT бокового потоку в кількості 1 одиниці на 

суму 65 000,00 грн.

Пульсоксиметр М800 в кількості 5 од. на суму 70 000,00 грн.

Шприцевий інфузійний насос Р500 в кількості 5 од. на 163 500,0 грн.

Функціональне ліжко TM-D 4062 в кількості 5 од. на 200 000,00 грн.

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



17

інвалідністю відповідно до профілю лікарні, створити умови для ведення 

пакету стаціонарна паліативна допомога дітям, забезпечення високого рівня 

контролю інфекційної безпеки в лікарні, пошук грантів та стажувань, 

збільшення обсягів медичної візуалізації -  KT, МРТ з контрастуванням за 

аутсорсингом, пошук нових форм міжнародного співробітництва (участь в 

проведенні епідеміологічних досліджень, програмах вивчення орфанних 

захворювань), удосконалення матеріально-технічної бази 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 (1 ліфт - 1961 року випуску, другий ліфт - 1965 року випуску) 

встановлено:

Відповідно висновку експертиз №1014.09.30-74.30.0.148 і №1014.09.30- 

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

НПАОП 0.00-1.02-08; ДСТУ ЕМ 81-1:2003 і експлуатація їх не дозволена. 

Для приведення ліфтів у відповідність до експлуатаційних вимог необхідно 

провести їх заміну.

Для приведення ліфтів у відповідність до експлуатаційних вимог 

необхідно провести їх заміну.

Придбання кисневої ємності на 5-6 тис. літрів.

Загальна вартість заміни 2-ох ліфтів становить 2 200 000 грн.

Завершити термоізоляційні роботи в лікувальному 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 анестезії та інтенсивної терапії, 

інфекційно-боксованого відділення.
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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.

Директор КНП ХОР «О Георгій МУРАТОВ


