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Звіт  про  роботу галузі  "Охорона здоров′я" 
 міста  Кіровограда за  2013-2014 роки 

 
 Медичну допомогу 238319 жителям міста Кіровограда надають                            
13 лікувальних закладів, в яких працює майже чотири тисячі медичних 
працівників. 
 Протягом 2013 року проводилася реорганізація галузі охорони здоров’я 
міста. З 01 вересня 2013 року створено два центри первинної медико-санітарної 
допомоги. На теперішній час у місті налічується 19 амбулаторій загальної 
практики-сімейної медицини: одна самостійна, як юридична особа - 
комунальний заклад "Амбулаторія загальної   практики - сімейної медицини"     
у с. Гірничому,  у Центрі первинної медико-санітарної допомоги  № 1                   
м. Кіровограда  - 10, у  Центрі первинної медико-санітарної допомоги  № 2        
м. Кіровограда – 8. З 01 жовтня 2014 року повноцінно функціонує амбулаторія 
загальної практики-сімейної медицини № 8 Центру    № 2   по вул.  Казанській. 

Для покращення функціонування чотирьох центрів ранньої діагностики у 
2013 році придбано діагностичного та лабораторного обладнання на               
суму  691,7 тис. грн, у листопаді - введено в дію цифровий мамограф у 
комунальному закладі "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда". 

З метою зміцнення матеріально - технічної бази лікувально-
профілактичних закладів міста  у 2013 році проведено капітальні та поточні 
ремонти на суму 576,8 тис. грн,  зокрема: завершено  ремонт другого поверху 
дитячого інфекційного відділення та встановлено кисневий розподільчий пункт 
у комунальному закладі "Центральна міська лікарня м. Кіровограда", 
відремонтовані ліфти  у  Центрі первинної медико-санітарної допомоги  № 2. 

За  9 місяців 2014 року  проведено  капітальні  ремонти  на                  
суму 114,9 тис. грн: ремонт системи водопостачання та водовідведення 
амбулаторії № 8 Центру первинної медико-санітарної допомоги  № 2  по         
вул. Казанській   та приміщення КЗ "Амбулаторія загальної практики-сімейної 
медицини" у с. Гірничому. До кінця 2014 року передбачені кошторисні 
призначення  на  суму 1166,0 тис. грн та розпочаті підготовчі роботи по 
проведенню капітальних ремонтів приміщень пологового будинку № 1 та 
приміщення амбулаторії № 8 Центру первинної медико-санітарної допомоги   
№ 1  по вул. Колгоспній. Крім того, Кіровоградська міська лікарня  швидкої 
медичної допомоги, дитяча міська поліклініка № 1, дитяча стоматологічна 
поліклініка  та Центр первинної  медико-санітарної допомоги № 2  проводять 
роботу  по ремонту та встановленню протипожежної сигналізації, на яку  до 
кінця року передбачено кошторисні призначення  у сумі  849,0 тис. грн. 
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У 2013 році придбано обладнання на суму 2576,1 тис. грн, у тому числі:     
2 дизельні установки, 2 портативних рентген-апарата,   апарат ударно-хвильової 
терапії  та  інше обладнання.                                      

За 9 місяців поточного року придбано обладнання на                              
суму 1449,3 тис. грн,  у тому числі: апарат ультразвукового дослідження –             
632,0 тис. грн, обладнання для паліативного відділення у сумі 212,5 тис. грн 
(ліжка функціональні, матраци ортопедичні, візки для транспортування хворих 
та інше), стоматологічна установка,  електрокардіографи   для дорослих, 
холодильники для зберігання вакцин,  сумки лікарські, повітряні стерилізатори 
та інше.  Проводиться робота по придбанню до кінця 2014 року 
фіброгастроскопу  та  імуноферментного аналізатора  з очікуваною вартістю 
845,2 тис. грн. 

  У 2013 році розпочато реалізацію проекту "Запровадження в місті 
Кіровограді допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами" шляхом 
створення та відкриття стаціонарного відділення паліативної та хоспісної 
допомоги на 15 ліжок на базі стаціонару № 1, а з 01 вересня 2014 року 
додатково перепрофільовано 10 кардіологічних ліжок у паліативні  на базі 
стаціонару № 2 комунального закладу "Центральна міська лікарня міста 
Кіровограда".  На  сьогодні  розроблена проектно-кошторисна документація 
відділення та підписані договори між Всеукраїнською громадською 
організацією "Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної 
допомоги" та управлінням охорони здоров’я Кіровоградської міської ради про 
співпрацю та з комунальним закладом "Центральна міська лікарня міста 
Кіровограда" про благодійну пожертву на розвиток паліативної допомоги у 
місті Кіровограді.  Надана заявка про участь даного проекту у Всеукраїнському 
конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. 

В рамках виконання програми "Центральний регіон - 2015" у місті  з             
2011 року проводиться акція "Здорові жителі - здорове місто" в ході проведення 
якої у 2013 році оглянуто 7961 особу та виявлено 1026 хвороб. За 9 місяців 
поточного року  оглянуто  5643 особи  та виявлено 648 хвороб, у тому числі 
гіпертонія – 335, цукровий діабет – 149, передпухлинні та онкологічні 
захворювання – 163, туберкульоз – 1.    Усі хворі взяті на диспансерний облік. 

Покращення якості медичного обслуговування ветеранів Великої 
Вітчизняної війни: у рамках акції "Зірка пам’яті"  у 2013 році  проведено 
капітальний ремонт однієї палати для ветеранів Великої Вітчизняної війни у 
стаціонарі № 2  комунального закладу "Центральна міська лікарня                     
м. Кіровограда".    В  палаті створені комфортні умови  перебування ветеранів: 
окремий санвузол, душова кабіна, гаряча вода, зручні меблі. Госпіталізація 
ветеранів проводиться планово і безвідмовно. Забезпечено ветеранів війни 
лікарськими засобами та продуктами харчування  при стаціонарному лікуванні  
на суму 444,5 тис. грн, фінансування  одного ліжко-дня на харчування склало - 
10,49 грн та на медикаментозне забезпечення – 32,46 грн; за 9 місяців 2014 року 
стаціонарно  проліковано 558 ветеранів, на забезпечення лікарськими засобами 
та продуктами харчування   використано 284,0 тис. грн., фінансування одного  
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ліжко-дня на харчування склало – 8,40 грн  та  на  медикаментозне 
забезпечення –    34,20 грн. 

На забезпечення ветеранів війни  пільговими рецептами у разі 
амбулаторного лікування витрачені кошти  у 2013 році  у сумі 562,5   тис. грн,   
видано  2108 рецепт,  за 9 місяців 2014 року  -   у сумі  278,5 тис. грн,    
виписано 764   рецепти. 

Лікувально-профілактичні заклади комунальної власності міста 
Кіровограда беруть  активну участь у реалізації пілотного проекту щодо 
запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування 
осіб з гіпертонічною хворобою. На реалізацію заходів у 2013 році місто 
отримано та реалізувало кошти у сумі 1123,1 тис. грн, у 2014 році отримано 
860,8 тис. грн, станом на 01.10.2014  року  реалізовано    404,9  тис. грн. 
          З липня 2014 року лікувально-профілактичними закладами міста 
реалізується розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації  від 20 червня 2014 року  № 233-р ″Про субвенцію з обласного 
бюджету районним та міським (міст обласного значення) бюджетам                       
на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет″, яким            
міському бюджету на галузь   ″Охорона здоров′я″ виділена субвенція у                          
сумі 3653,7 тис. грн на придбання інсулінів для  інсулінозалежних хворих. 
Станом  на   01 жовтня  2014 року  видано  за   безкоштовними рецепти  
інсулінів  на суму   560,1 тис. грн.    

У галузі охорони здоров’я міста Кіровограда  прийняті та діють              
сім міських галузевих програм, в тому числі: Програма економічного і 
соціального розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2014 рік, 
Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально 
незахищених верств населення м. Кіровограда на 2014 рік, Програма боротьби    
з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки, Міська програма                                  
"Діти   м. Кіровограда" на   2010-2014 роки, Програма  імунопрофілактики         
та захисту населення від інфекційних хвороб на 2012–2016 роки та інші.                         
У 2014 році на реалізацію заходів зазначених програм  передбачено                                  
7005,5    тис. грн,  станом на 01 жовтня 2014 року виконання програм становить  
-   5521,9  тис. грн. 

З метою забезпечення підготовки медичних працівників та поліпшення їх 
соціального статусу рішенням Кіровоградської міської ради від 07 листопада 
2013 року № 2524 затверджена Програма "місцевих стимулів" для працівників 
охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки. Через  важку економічну 
ситуацію в країні кошти на реалізацію заходів Програми у 2014 році не 
виділялись. Тим не менше,  за ініціативи управління охорони здоров′я  у місті  з 
08 вересня 2014 року працюють виїзні курси спеціалізації для лікарів             
первинної ланки за напрямком "загальна практика – сімейна медицина", на яких 
навчається 30 лікарів.  
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Перспективи розвитку галузі охорони здоров’я міста Кіровограда                         
у     2015 році: 

1) відкриття стаціонарного відділення паліативної та хоспісної допомоги 
на 25 ліжок на базі комунального закладу "Центральна міська лікарня міста 
Кіровограда"; 

2) відкриття двох нових амбулаторій загальної практики-сімейної 
медицини; 

3) забезпечення молодих спеціалістів службовим житлом; 
4) створення перинатального центру ІІ рівня на базі міського пологового 

будинку №1; 
5) добудова хірургічного корпусу комунального закладу "Кіровоградська 

міська лікарня швидкої медичної допомоги"; 
6) придбання спірального комп’ютерного томографа та апарата 

ультразвукової діагностики експертного класу для комунального закладу 
"Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги"; 

7) придбання імуноферментного аналізатора для комунального закладу 
"Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда". 
 
 
 
Начальник  управління охорони  
здоров’я   Кіровоградської  міської  ради                                         О.Макарук         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


