
 

Звіт директора Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги  

Гатненської сільської ради» за 2021р. 

 

Рішенням четвертої сесії сьомого скликання Гатненської сільської ради від 

22 січня 2021 року № 4/3 створено Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради» (далі 

КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради». 

КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради» має ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної практики, затверджену наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.2021 № 1249.  З 02.07.2021 року 

розпочато надання  

КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради» пройдено акредитацію 

(акредитаційний сертифікат № 49 від 29.09.2021). 

Структура КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради»: 

- Адміністративно-господарський підрозділ; 

- Віто-Поштова амбулаторія загальної практики сімейної медицини; 

- Гатненська амбулаторія загальної практики сімейної медицини; 

- Юрівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. 

-  

Віто-Поштова амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. 

Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 26, згальна площа 100,6м2.. В амбулаторії 

функціонує кабінет сімейного лікаря, процедурний кабінет та пункт щеплення.  

 
Проведено ремонт вхідної групи, забезпечено доступність для 

маломобільних груп населення, що підтверджено експертними висновками. 

Обладнано санітарний вузол, відремонтовано дах, замінено фронтальне вікно, 

замінено старі люстри на нові сучасні, екомічні світильники.  



  

 
  



 
 

Закуплено сповивальний столик, інструментальний столик, 2 медичні 

кушетки, холодильник для зберігання імунобіологічних препаратів, сумку-

холодильник, пральну машину, таблицю для визначення гостроти зору, засоби 

медичного призначення (тонометр, глюкометр, шпателі, засоби індивідуального 

захисту та ін ). Кожне робоче місце обладнано комп’ютерною технікою. 

Гатненська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. 

Гатне, вул. Франка 4, загальна площа 265,5 м2. 

 

 
 

 



 

 
 

Проведено ремонт вхідної групи, забезпечено доступність для 

маломобільних груп населення, що підтверджено експертними висновками, 

ремонт даху, кабінет реєстратора. 

Закуплено сповивальний та інструментальні столики, 4 медичні кушетки, 

ваги підлогові, таблиці для визначення гостроти зору, засоби медичного 

призначення (тонометри, глюкометри, шпателі, засоби індивідуального захисту 

та ін ), центрифугу для лабораторії. 

Кожне робоче місце обладнано комп’ютерною технікою. 

 

 



 

  
 



Юрівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. 

Юрівка, вул. Кооперативна 4, загальна площа 216,5 м2. 

 

 
 

 

Проведено ремонт вхідної групи, забезпечено доступність для 

маломобільних груп населення, що підтверджено експертним висновком. 

Закуплено холодильник для зберігання імунобіологічних препаратів, 

сумка-холодильник, сповивальний та інструментальні столики, 2 медичні 

кушетки, ваги підлогові, таблиці для визначення гостроти зору, засоби 

медичного призначення (тонометр, глюкометр, шпателі, засоби індивідуального 

захисту та ін ), центрифугу для лабораторії. Кожне робоче місце обладнано 

комп’ютерною технікою. 



 
 

В КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради» працюють: 

1 –директор; 

1 - медичний директор; 

1 – головний бухгалтер; 

6 - лікарів загальної практики сімейної медицини; 

6 - медичних сестер загальної практики сімейної медицини; 

2 - фельдшера лаборанта; 

1 - акушерка; 

3 - молодших медичних сестер 

1 - водій 

Витрати на оплату праці за 2021 рік склали 2 977 498, 10 грн.  

 

Лікарями КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Гатненської сільської ради» укладено 10107 декларацій про вибір лікаря, який 

надає первинну медичну допомогу. 

Віковий склад 

0-5 років - 746 декларацій; 

6-17 років – 1516 декларацій; 

18-39 років – 3497 декларацій; 

40-64 років – 3298 декларацій; 

65+ років – 1050 декларацій. 

Лікарями здійснено 11 187 прийомів. 

 

Перелік иедичних послуг: 

- прийом лікаря загальної практики-сімейної медицини,  



- профілактичні щеплення в тому числі проти коронавірусної інфекції, 

- електрокардіогрфія,  

- огляд акушерки,  

- лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, 

визначення рівня глюкози в крові),  

- тестування на COID-19 (ПЛР-тести, експрес тести) 

-  невідкладна медична допомога під час роботи амбулаторії. 

- Вимірюваня артеріального тислу та ваги. 

- Експертиза непрацездатності. 

 

Експертиза непрацездатності здійснюється лікарсько-консультативною 

комісією. Видано 36 листків непрацездатності та створено 1 242 медичних 

висновків про тимчасову непрацездатність (електронних лікарняних), видано 33 

довідки про тимчасову непрацездатність.Проведено огляд та направлено на 

МСЕК 25 осіб, з них 8 дітей. 

Профілактика та лікування коронавірусної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

За 6 місяців 2021 року діагноз коронавірусна хвороба COVID-19, 

встановлено 444 особам, з них 60 дітей. 

Організовано пункт забору матеріалу для ПЛР тестування на COVID-19. 

Проведено ПЛР тестування 1181 особі. Швидкими тестами обстежено 948 

осіб. 

З 22.08.2021 організовано Пункт вакцинації проти гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. Забезпечено дотримання холодового ланцюга. Укладено 

договір на утилізацію медичних (спеціальних) відходів. 

За 6 місяців 2021 щеплено 6 446 осіб. 

  

Підприємством укладено договір із Національною службою здоров’я 

України (далі – НСЗУ) про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій та договір про проведення вакцинації від гострої 

коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

За 6 місяців 2021 року від НСЗУ за надання медичних послуг та 

проведення вакцинації проти COVID-19 отримано 1 945 270, 14 грн. 

 

Рішенням Гатненської сільської ради від 24грудня  2020 року №  3/10 була 

затверджена «Програми надання медичних послуг населенню Гатненської 

сільської територіальної громади Київської області понад обсяг, передбачений 

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 

рік». 

В рамках Програми в 2021 році профінансовано та забезпечено: 

1. Відшкодування вартості лікарських  засобів і виробів медичного 

призначення особам  з інвалідністю  та хворим на онкологічні 

захворювання 500 000,00 грн; 

2. оплату медичних оглядів та обстеження юнаків, які підлягають 

приписці та призову- 183 600, 00 грн; 

3. надання невідкладної медичної допомоги 505 951, 00 грн; 



4. забезпечено хворих на цуровий дабет інсуліном та нецукровий діабет 

димоперсином  (249 600, 00 грн  обласна субвенція, 100 000, 00 грн – 

дофінансування із місцевого бюджету); 

5. відшкодування вартості лікарських  засобів, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи – 227 806, 00 грн. 

 

Звернень та скарг з питань надання медичної допомоги мешканців 

Гатненської ТГ на гарячу урядову лінію та гарячу лінію Міністерства охорони 

здоров’я України  за 6 місяців 2021 року не зареєстровано. 

 

 

Директор                                                                                            Оксана КОВТУН 

 
 


