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від  ____________ 2022 року 

селище Верховина 

Інформація про результати роботи КНП 

«Верховинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

Верховинської селищної ради» за 2021 

рік та І квартал 2022 року 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію про результати роботи комунального 

некомерційного підприємства «Верховинський центр первинної медико-

соціальної допомоги Верховинської селищної ради» за 2021 рік та І квартал 

2022 року, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, пенсійного забезпечення та 

захисту прав учасників і ветеранів операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) на сході України та їх сімей, районна рада 

вирішила: 

1. Інформацію про результати роботи комунального некомерційного 

підприємства «Верховинський центр первинної медико-соціальної 

допомоги Верховинської селищної ради» за 2021 рік та І квартал 2022 року 

взяти до уваги (додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, 

пенсійного забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів операції 

об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході України та їх сімей 

(Н.Кімейчук). 

Голова районної ради           Юрій ФІЛИПЧУК 

 

 



Інформація про роботу 
КНП «Верховинський ЦПМСД» Верховинської селищної ради 

за І квартал 2022 року 

 

          Комунальне некомерційне підприємство «Верховинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги  (КНП«Верховинський ЦПМСД» ВСР) 

складається з таких структурних підрозділів: 5 амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини, які розташовані  в смт. Верховина, с.Зелене, 

с.Красноїлля, с. Голови,  с. В. Ясенів та 13 пунктів охорони здоров’я.  

КНП «Верховинський ЦПМСД» ВСР обслуговує населення чисельністю  

13001.    

                Згідно штатного розпису  в КНП «Верховинський ЦПМСД» ВСР 

зареєстровано      103,0 посад, з них працює 68 осіб, в т.ч.: 12лікарів, 39 осіб 

середнього медичного персоналу, 5 осіб молодшого персоналу, іншого 

персоналу – 12 осіб 

 

          Станом на 1 квітня  2022р. 13001 особи вже обрали свого лікаря та 

підписали з ним декларацію.    

 

 

Демографічна ситуація по КНП «Верховинський ЦПМСД»ВСР має 

наступну  тенденцію: 

 

         За І квартал  2022р. народилося  23 дітей, показник народжуваності на 

1000 тис населення становить 1,81. 

          Померло37 осіб. Показник смертності  на 1000 тис. нас. становить 2,91.    

        

 

Фінансовий План 

 
За І квартал  2022року поступило бюджетних коштів з НСЗУ на суму 

2400,00тис. грн. 

 За І квартал  2022року  всього використано бюджетних коштів НСЗУ на 

суму 2400,00 тис.грн. з них:  

 на матеріальні затрати65 тис. грн. до яких входить: 

- пальне 13.4тис.грн. 

- господарські товари 8,8 тис. грн. 

- медикаменти 25,4 тис. грн. 

- послуги провайдерів ( інтернет) – 5,4тис. грн. 

- бланки та журнали 4,4 тис. грн. 

- меблі для маніпуляційного кабінету – 7,6 тис. грн 

 витрати на оплату праці 2 335, тис. грн. 

 З місцевого бюджету надходження за коштів за І квартал 2022 року на 

комунальні послуги та енергоносії – 124,0 тис.грн.: 

- Світло – 119,5 тис.грн. 

- Пільгові медикаменти – 4,5 тис.грн. 



  

Основні завдання та заходи 

 

- Побудова гаражного приміщення для автомобілів  новозбудованих 

амбулаторій; 

- Побудова амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. 

Верховина. 

- Поточний ремонт всіх ПОЗ, але найбільшого капітального  ремонту 

потребують ПОЗи: с. Криворівня, с. Ільці, с. Красник, с. Явірник, с. Буковець, 

с. Перехресне; 

- Придбання телемедичного обладнання для новозбудованих амбулаторій 

ЗПСМ 

 с. В.Ясенів та с. Голови. 

- Реалізація завдань, передбачених загальнодержавними та програмами  які 

затверджені селищною радою в галузі охорони здоров’я, зокрема: 

- Програма « Здоров’я населення Прикарпаття». 

-  Програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями в районі 2021-

2025 роки» 

-  Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини на період до 2025 року». 

 

 

Основна мета 

 

 Забезпечення надання ефективної якісної первинної медичної допомоги  

та  підвищення її доступності. 

 Збільшення кількості декларантів – шляхом роз’яснювальної роботи 

серед населення району, для максимального збереження робочих місць 

нашого закладу. 

 Зміцнення матеріально-технічної бази. 

 Тісна співпраця  з вторинною медичною ланкою. 

 Забезпечення готовності нашого закладу у виконані раптово 

виникаючих завдань в період воєнного стану. 

 Своєчасне надання в повному обсязі амбулаторної допомоги хворим та 

пораненим в період воєнного стану. 

 

 

 

 

Директор 

КНП «Верховинський ЦПМСД» ВСР                                     С.С.Шкіряк 

 

  



Інформація про роботу 

КНП «Верховинський ЦПМСД» ВСР 

за 2021 р. 

 

          Комунальне некомерційне підприємство «Верховинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги  (КНП «Верховинський ЦПМСД»ВСР) 

складається з таких структурних підрозділів: 5 амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини в смт. Верховина, с. Зелене, с. Красноїлля, с. 

Голови,  с. В. Ясенів та 13 пунктів охорони здоров’я.  

КНП «Верховинський центр ПМСД»ВСР обслуговує 12687 населення.   

 23 грудня 2021року  відбулося відкриття новозбудованої амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини в с. Голови. Амбулаторія обслуговує  

923 мешканців.   

                Згідно штатного розпису  в КНП «Верховинський ЦПМСД» ВСР 

зареєстровано      103,0 посад, з них працює 83 осіб, в т.ч.: 15 лікарів, 47 осіб 

середнього медичного персоналу, 6 осіб молодшого персоналу, іншого 

персоналу – 15 осіб 

  

Станом на 1січня  2022р. 12687 особи вже обрали свого лікаря та підписали з 

ним декларацію.    

            

Демографічна ситуація по КНП «Верховинський ЦПМСД»ВСР має наступну  

тенденцію: 

        За 2021 рік народилося 292 немовлят, відповідно народжуваність на 1 000 

тис.нас. становить 23,01, 

        Протягом 2021р. померло 314, показник смертності на 1 000 тис. 

населення  становить 24,74. 

 

 

Фінансовий План 
         За  2021 рік  поступило бюджетних коштів з НСЗУ на суму 8500,00 тис. 

грн. 

 За  2021 рік  всього використано бюджетних коштів НСЗУ на суму 8500,00 

тис.грн. з них:  

 на матеріальні затрати 86,7 тис. грн. до яких входить: 

- фотоколориметр 35,615грн. 

- таблиця зору  1660,00 грн 

- стерилізатор ГП-40 – 12,100грн 

- Меблі – 7,340 грн 

- Комп’ютер – 18,980грн (за кошти місцевого бюджету ) 

- Меблі для АЗПСМ Голови – 11,020грн(за кошти місцевого бюджету ). 

 витрати на оплату праці 8413,3тис. грн. 

 З місцевого бюджету надходження коштів за 2021 року на комунальні 

послуги та енергоносії – 242,0 тис.грн.: 

- Світло – 166,4 тис.грн. 

- Дрова – 75,6 тис.грн. 



 

Пільгові медикаменти – 53,5 тис.грн.  

   

 

 

Основні завдання та заходи 

 

- Побудова або оренда гаражного приміщення для автомобілів  

новозбудованих амбулаторій; 

- Поточний ремонт всіх ПОЗ, але найбільшого капітального  ремонту 

потребують ПОЗи: с. Криворівня, с. Ільці, с. Красник, с. Явірник, с. Буковець, 

с. Перехресне; 

- Придбання комп’ютерного обладнання та проведення швидкісного 

інтернету до новозбудованих амбулаторій ЗПСМ с. Голови; 

- Придбання телемедичного обладнання для новозбудованих амбулаторій 

ЗПСМ 

 с. В.Ясенів та с. Голови. 

- Реалізація завдань передбачених загальнодержавними та районними 

програмами в       галузі охорони здоров’я, зокрема: 

- Програма « Здоров’я населення Прикарпаття». 

-  Програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями в районі 2021-

2025 роки» 

-  Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини на період до 2025 року». 

 

 

Основна мета 

 

 Забезпечення надання ефективної якісної первинної медичної допомоги  

та  підвищення її доступності. 

 Оптимізація мережі закладів охорони здоров’я. 

 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. 

 Тісна співпраця  з вторинною медичною ланкою. 

 

 

Директор 

КНП «Верховинський ЦПМСД» ВСР                                     С.С.Шкіряк 
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ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 
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від  ____________ 2022 року 

селище Верховина 

Інформація про результати роботи КНП 

«Яблуницька амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради за 2021 рік 

та І квартал 2022 року 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію про результати роботи комунального 

некомерційного підприємства «Яблуницька амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини» Білоберізької сільської ради за 2021 рік та І квартал 2022 

року, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, пенсійного забезпечення та 

захисту прав учасників і ветеранів операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) на сході України та їх сімей, районна рада 

вирішила: 

1. Інформацію про результати роботи комунального некомерційного 

«Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради за 2021 рік та І квартал 2022 року взяти до уваги 

(додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, пенсійного 

забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) на сході України та їх сімей (Н.Кімейчук). 

 

Голова районної ради           Юрій ФІЛИПЧУК 

 



 
УКРАЇНА 

КНП «ЯБЛУНИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» 
с.Яблуниця прис. Рівне 78731 код ЄДРПОУ 42417490 

 

 

 
Звіт про результати роботи комунального некомерційного підприємства 

“Яблуницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини” 

Білоберізької сільської ради 

 

КНП Яблуницька АЗПСМ Білоберізької сільської ради є закладом 

охорони здоров’я, що надає медичну допомогу будь яким особам в порядку та 

на умовах встановлених чинним законодавством України та згідно умов 

договору з Національною службою здоров’я №0000-789Р-М000 від 01.01.2022  

та вживає заходів із профілактики захворюваності населення та підтримання 

громадського здоров’я. 

Підприємство створено у 2018 році як комунальний заклад. В структуру 

підприємства входить 1 амбулаторія та 9 ФАПів. Кількість  працівників у 

КНП Яблуницька АЗПСМ 26.чол. з них 4-лікарі, 16 – середній персонал 1-

молодший та 5-інших. 

Загальна чисельність населення становить 6112 чоловік. 

З 2018 року КНП Яблуницька АЗПСМ перебуває в договірних умовах з НЦЗУ 

звідки отримує фінансування. 

 

Кількість задекларованого населення по КНП Яблуницька АЗПСМ за 

2022 рік 

П.І.П. 

лікаря 

Всього до 5 

років 

від 6-17 від 18-39 від 40-64 від 65 і 

вище 

Бодоряк 

Р.В 

1286 57 175 484 428 142 

Григорчук 

С.І. 

1655 67 302 609 513 163 

Григоряк 

Т.Д. 

690 230 460 0 0 0 

Рибак В.О. 773 13 51 186 318 205 

Всього 4404 367 988 1279 1289 510 

 

  



Матеріально-технічне забезпечення установи 

 

Матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я що 

надають первинну медичну допомогу регулюється Примірним табелем 

оснащення затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

21.01.2018р. № 148 Про затвердження Примірного табеля матеріально-

технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-

підприємств які надають первинну медичну допомогу зі змінами відповідно 

до наказу МОЗ України від 08.04.2019р.№797 

Матеріально-технічне забезпечення КНП Яблуницької АЗПСМ 

відповідає примірному табелю оснащення більше  75%. 

Протягом 2021 року за рахунок коштів державного бюджету було 

куплено: ноутбук, принтер, медикаменти, експрес-тести на гепатити,  експрес-

тести віл-СНІД для надання медичної допомоги, паливно-мастильні 

матеріали, технічне обслуговування транспортного засобу. У кожного 

сімейного лікаря та педіатра є пульсоксиметри, тонометри, ваги для 

зважування дітей, термометри. Фізіотерапевтичний кабінет повністю 

оснащений апаратурою для проведення фізіотерапевтичних процедур. 

Протягом 2021 року у зв’язку з пандемією COVID-19 значно 

збільшились видатки на забезпечення медперсоналу засобами індивідуального 

захисту та засобами дезінфекції. 

 

Демографічна ситуація 

 

КНП Яблуницька АЗПСМ протягом 2021 року обслуговувала         осіб які 

подали декларації про медичне обслуговування за програмою медичних 

гарантій з них:         дитячого населення 1353         дорослі від 18  років- 3051     

 

Демографічна ситуація на обслуговуваній дільниці за 2021 рік:народилось 59 

дітей що складає   + 0.86%   .За 1 квартал 2022 року народилось 14 дітей.  

За 1 квартал 2022 року померло   18 людей. Що складає -1.2%      

 

Амбулаторна допомога населенню 

 

Амбулаторна допомога населенню здійснюється лікарями ЗПСМ та 

педіатром відповідно до укладених декларацій. 

Протягом 2021 року число відвідувань в амбулаторії становить 19097. 

Кількість відвідувань лікарями хворих вдома всього становить-8715. 

 

Стан захворюваності на COVID-19 серед населення  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 

211 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу  COVID-

19 з 12.03.2020 р. на всій території України запроваджено карантин. 

Протягом 2021 року сімейними медсестрами проведено 450 заборів зразків 

біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу 

COVID-19 



Перший випадок захворюваності на COVID-19 на дільниці зафіксовано у 

березні 2021 року. Всього зареєстровано та проліковано на COVID-19-352 чол. 

З них 3 дітей та 3 вагітних. 

Також у закладі працював та працює пункт щеплень проти КОВІД-19  і з 

лютого місяця 2022 року було створено виїзні мобільні бригади що працюють 

на ФАПах. 

Всього провакциновано  1- дозою 1759 чол. 43 % 

                                        2- дозою 1750чол. 39.7% 

                                       Бустерна - 68чол. 15% 

 

 

Основні епідеміологічні показники по туберкульозу 

 

За 12 місяців 2021 р. зроблено 4763 профілактичні флюорографічні 

огляди. Підлягало огляду 2043 оглянуто 1502, що становить 73.5%. 

Дані про огляди окремих контингентів. 

Декретовані підлягає 516.Оглянуто 456 що становить 88.3. 

Група ризику підлягало 408.оглунуто 331 що становить 81.1%. 

Неоглянуті 2 роки і більше підлягало 653.Оглянуто 375 що становить 57.4% 

 

Діяльність лабораторного кабінету 

 

За 2021 рік лабораторним кабінетом було проведено всього 2173 аналізи. 

Загально клінічних без гематології 931. 

Гематологічних - 997.Біохімічних -245.Виявлено вперше ЦД -8 чол. 

Станом на 13.04.22р.всього зроблено ЗАК-325.ЗАС-306.Цукор-91. 

 

Діяльність фізіотерапевтичного кабінету 

 

За 12 місяців 2021 року проведено фізіотерапевтичних процедур всього 6399 

Станом на 13.04.2022 року всього зроблено процедур - 1780. 

 

 

 

 

Директор                                                   С.І.Григорчук                 

  



                  Проєкт 
 

 

 

     
УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Позачергова шістнадцята сесія 

ІІ пленарне засідання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від  ____________ 2022 року 

селище Верховина 

Інформація про результати роботи КНП 

«Білоберізька амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради за 2021 рік 

та І квартал 2022 року 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію про результати роботи комунального 

некомерційного підприємства «Білоберізька амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини» Білоберізької сільської ради за 2021 рік та І квартал 2022 

року, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, пенсійного забезпечення та 

захисту прав учасників і ветеранів операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) на сході України та їх сімей, районна рада 

вирішила: 

1. Інформацію про результати роботи комунального некомерційного 

«Білоберізька амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

Білоберізької сільської ради за 2021 рік та І квартал 2022 року взяти до уваги 

(додається). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, пенсійного 

забезпечення та захисту прав учасників і ветеранів операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) на сході України та їх сімей (Н.Кімейчук). 

Голова районної ради           Юрій ФІЛИПЧУК  

 



   

 

 
                                                  

УКРАЇНА 
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«БІЛОБЕРІЗЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» 
БІЛОБЕРІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

с. Білоберізка Верховинський р-н Івано-Франківська обл.. 78713 тел. 3-45-24 
E-mail:biloberizkaazpsm@ukr.net_____Код закладу за ЄДРПОУ  42010083 

 

 
КНП «Білоберізька АЗПСМ» Була створена 10.01.2018р. в структуру 

підприємства входять 1 амбулаторія та 4 ФАПи – с. Устеріки, с. Барвінково, с. 

Хороцеве, пр. Пасічне. Загальна кількість населення  2691 . 

В КНП «Білоберізька АЗПСМ» працює 15 людей: із 2 лікарі ЗПСМ 1 

директор КНП 8 середнього  медичного персоналу  4 інші працівники. Із 

сімейними лікарями укладено декларацій  2954 із них 639 дітей до 18р. 

За період воєнного стану зверталися за допомогою пацієнти як 

переїхали з зони бойових дій отримували амбулаторну медичну дорогу. 

Офіційних звернень 113 пацієнтів. 

З 2018 р. КНП «Білоберізька АЗПСМ» укладено договір з Національною 

службою здоров’я України і одержує фінансування. 

Результати роботи КНП «Білоберізька АЗПСМ» 

Лабораторія 2021 І квартал 2022р. 

Загальна кількість 

аналізів 
15234 1375 

ЗАК 9130 830 

ЗАС 6104 545 

Фізіотерапевтичний 

кабінет 
  

Загальна кількість 

процедур 

6972 850 

ЕКГ 642 81 

Загальна кількість 

амбулаторних хворих 

198 28 

Проведено амб. 

операцій 

156 28 

Видано 

л/непрацездатності 

108 51 

Амбулаторний прийом 7683 2502 

Народилося 26 5 

померло 39 11  

 

Директор КНП «Білоберізька АЗПСМ»     Слижук І.Ю. 

 


