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Звіт

щодо діяльності комунального закладу 

«В.Рогачицька ЦРЛ» за 2017 рік

Демографічна  ситуація  в  районі  залишається  надто  складною.  Населення  району  на
01.01.2017р. складало 11 860 чоловік (на 01.01.2016 року – 11993), із них сільських – 6.27 тис.
(2016р.  –  6.3),  міських  -  5.59  тис.  (2016  –  5.7).  Демографічні  показники  за  2017 рік
характеризуються,  як і  в  попередні  роки,  низьким показником народжуваності  –  5.5 на 1
тисячу населення ( 2016р.-  6.7), високим показником загальної смертності – 15.6 (2015р -
16.7) і відповідно від’ємним показником природного приросту населення – - 10.1 на 1 тисячу
населення (2016р - -10.0). В абсолютних цифрах в районі в 2017 році народилось 65 дітей,
померло  185  осіб  (  2016 рік  -  народилося  81 дітей,  померло  201).  В  структурі  причин
смертності на 1 місці стоять хвороби органів кровообігу, на другому – старість, на третьому –
злоякісні пухлини. Малюкова смертність за 2017 рік – 11.13 на 1 тис. народжених живими
(2016р.- 9.99) – померла 1 дитина до 1 року.

Діюча  мережа  лікувально-профілактичних  закладів  району  складається  з  комунального
закладу  «Верхньорогачицька  центральна  районна  лікарня»,  В.Рогачицької  підстанції
комунального  закладу  «Херсонський  обласний  територіальний  Центр  екстреної  медичної



допомоги  та  медицини  катастроф»  і  комунального  некомерційного  неприбуткового
підприємства  «Верхньорогачицький  Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»,  в  яке
входять В.Рогачицька, Первомаївська , Ушкальська амбулаторії загальної практики – сімейної
медицини  та  13  ФАПів.  В  центральній  районній  лікарні  на  кінець  року  функціонував
стаціонар на 63 ліжка, або 53.1 на 10 тис. населення (терапевтичне відділення – 20 ліжок,
дитяче – 15,  інфекційне – 8,  хірургічне – 8,  гінекологічне – 8).  На виконання Постанови
Кабінету  Міністрів  України  від
25 листопада 2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними
лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення», керуючись ст.43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Верхньорогачицька районна рада рішенням ІX сесії
сьомого  скликання  від  05  липня  2016  року  №112  «Про  внесення  змін  до  граничної
чисельності  та  структури  комунального  закладу  «Верхньорогачицька  центральна  районна
лікарня»  внесено  зміни  до  структури  комунального  закладу  «В.Рогачицька  ЦРЛ»,  а  саме
скорочення у складі акушер гінекологічного відділення 5 пологових ліжок з 01 серпня 2016
року. Наказом Департаменту охорони здоров’я від 20.07.2016 року №321 «Про призупинення
функціонування  пологових  ліжок  у  КЗ «Верхньорогачицька  центральна  районна  лікарня»
забезпечено прийом вагітних та породіль з району у Нижньосірогозькій ЦРЛ».

В КЗ «В.Рогачицька ЦРЛ»і працюють 16 лікарів, з них 5 вищої,  6 - першої та 2 - другої
категорій,  45  середніх  медичних  працівників,  з  них  5  вищої,  16  -  першої  та  7  другої
категорій .

В  центральній  районній  лікарні  вакантні  посади  лікарів:  психіатра,  нарколога,  та  лікаря
-рентгенолога.

Фінансова діяльність 

КЗ «В.Рогачицька центральна районна лікарня» за 2017 рік

П о к а з н и к и План

на 2017 рік

Виконано факт. 2017
рік

%

Видатки всього ( в тис. грн.) 9214,7 9205,4 99,9

У т.ч.    

Заробітна плата 6445,5 6445,5 100,0

Нарахування на заробітну плату 1395,7 1395,7 100,0

Придбання предметів постачання,
матеріалів,  оплата послуг  та інші
видатки всього

1337,5 1328,2 99,3



В т.ч.предмети, матеріали 60,2 60,2 100,0

В  т.ч  на  медикаменти  та  перев
´язувальні матеріали

163,2 163,2 100,0

- на 1 ліжко-день ( в грн.) 9,07 9,07 100,0

продукти харчування 36,0 36,0 100,0

- на 1 ліжко-день 4,74 4,74 100,0

Поточний ремонт 12,0 12,0 100,0

Послуги зв´язку 8,5 8,5 100,0

Інші послуги    

Видатки на відрядження    

Оплата електроенергії 523,7 514,4 98,3

Оплата інших енергоносіїв 469,4 469,4 100,0

Пільгове лікування - - -

В т.ч.на медикаменти    

- на зубопротезування    

- на слухопротезування    

Придбання обладнання    

Виплата пенсій і допомоги 36,0 36,0 100,0

Окремі  заходи  по  реалізації
державних програм

- -  



Спеціальний фонд 735,3 735,3 100,0

В тому числі:    

- зубне протезування 304,0 304,0 100,0

- медичні огляди 22,9 22,9 100,0

- благодійні внески 334,2 334,2 100,0

Гуманітарна допомога 74,2 74,2 100,0

- гуманітарна допомога 665,0 665,0 100,0

- плата за оренду майна 36,9 36,9 100,0

Показники роботи КЗ «Верхньорогачицька центральна районна лікарня»

за 2017 рік 

 2016 рік 2017 рік

Смертність немовлят на 1000 народжених живими 9.99 13.13

Перинатальна  смертність  на  1000  народжених  живими  і
мертвими

11.2 13.0

Мертвонароджуваність  на  1000  народжених  живими  і
мертвими

11.2 0.0

Рання неонатальна смертність на 1000 народжених живими 0 13.0

Рівень  первинної  інвалідності  осіб  з  18  років
(працездатного віку) на 10000 відповідного населення

37.1 37.6

Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10000
дитячого населення

8.94 18.08

Всього ліжок на кінець року 63 63



Робота ліжка ЦРЛ ( в днях) 304.3 286.22

% від плану 89.4 84.1

В т.ч. терапевтичне відділення ( %) 87.8 82.3

Інфекційне 96.4 91.8

Хірургічне 98.2 93.3

Гінекологічне 103.5 93.3

Дитяче 86.0 76.2

Палата інтенсивної терапії 79.7 73.6

Оборот ліжка по ЦРЛ 28.2 28.0

Середня тривалість перебування на ліжку 10.8 10.2

Летальність 1.1 1.5

Показник  хірургічної  активності  в  %  на  ліжках
хірургічного профілю

40.16 25.97

В тому числі по хірургічному відділенню 26,0 20.4

Післяопераційна летальнісь 0.0 0.0

Післяопераційна  летальність  при  гострій  хірургічній
патології

0.0 0.0

Всього відвідувань лікарів у поліклініці райлікарні в тис. 57.1 58.3

Планова ємність, кількість відвідувань за зміну на 10 тис.
населення

120,8 123.4

Оглянуто жінок гінекологічними оглядами з цитологічними 63.1 88.2



дослідженнями від річного плану в %

Цільові  профілактичні  огляди  чоловіків  в  %  від  річного
плану

75.6 92.3

Категорії  населення,  оглянуті  в  порядку  періодичних
оглядів /% від річного плану/

94.6 86.3

В  т.ч  працівники  установ  та  організацій  Міністерства
аграрної політики(%)

65.0 70.6

Інші  категорії  населення,  що  підлягають  періодичним
оглядам (%)

100.0 89.2

Всього хворих, які закінчили фізіотерапевтичне лікування 788 740

Виконання  річного  плану  профілактичних
флюорографічних оглядів в %

77.1 82.5

Відсоток  виявлених  хворих  на  туберкульоз  при
флюорографічни профілактичних оглядах

80.0 25.0

Захворіло на активні форми туберкульозу всього абс. 6 5

Захворюваність на туберкульоз органів дихання на 100000
населення

50,0 42.0

Захворюваність  на  деструктивну  форму  туберульозу  на
100000 населення

16.7 16.8

Захворюваність  на  бацилярну  форму  туберкульозу  на
100000 населення

16.7 33.6

Питома  вага  деструктивних  форм  туберкульозу  серед
вперше виявлених хворих в %

40.0 50.0

Кількість осіб хворих на активні форми туберкульозу 16 12



Розповсюдженість  всіх  форм  активного  туберкульозу  на
100 тис. нас.

133,3 100.8

Померло осіб від усіх форм туберкульозу абс. - 2

Кількість померлих осіб від усіх форм туберкульозу на 100
тис.нас.

0.0 16.8

Захворіло на злоякісні новоутворення всього абс. 32 52

Захворюваність  на  злоякісні  новоутворення  на  100000
населення

266,8 438.4

Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в
ІV стадії захворювання в %

31.3 26.9

Дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих
в %

37.9 39.3

Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених впеше в
ІІІ стадії (візуальні форми захворювання) в %

16.7 5.6

Смертність від онкозахворювань на 100 000 населення 158.4 177.1

Охоплено лікуванням в % 67.9 75.5

Знаходиться на обліку ВІЛ – інфікованих (абс) 36 37

на 100 тис. населення 300.0 311.97

Із них хворі на СНІД 6 8

на 100 тис. населення 50.0 67.45

Взято на облік з ВІЛ – інфекцією 4 5

На 100 тис. нас. 33.3 42.16

В т.ч. СНІД 1 2



на 100 тис. населення 8.33 16.86

Господарча діяльність

1.Теплопостачання

Через систему публічних закупівель Прозоро 06.04.2017 р відбувся аукціон відкритих торгів. 
Із переможцем тендерних торгів ТОВ «Херсон вуглепостачання» укладено договір (Договір 
№1 від 16.05.2017р) на закупівлю твердого палива (вугілля) в кількості 300 тон на суму 
1059000-00 (1 мільйон 59 тис грн). Для придбання вугілля на опалювальний період 2017/18р
в кошторис закладено 400,0 тис грн. Придбано 117,8 тон вугілля на 443,3 тис грн.

2.Електропостачання.

Заборгованість за споживання електроенергії в лікарні відсутня.

Ліміти споживання електроенергії в лікарні не перевищують норми.

Для безперебійного постачання електроенергії у лікарню дизельна електростанція працює , 
як в ручному режимі так і в автоматичному.

З метою скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, у поліклінічному корпусі 
проведена повна заміна дерев'яних віконних коробок на вікна ПВХ на суму 670,7 тис грн

3.Ремонтні роботи

• У кабінетах поліклінічного корпусу завершені роботи по заміні кранів та труб 
водопостачання. Витрачено біля 8,5 тис. грн;

• проведена заміна водопровідних кранів у дитячому відділенні на суму 0,6 тис грн;
• заміна санвузла у приймальному відділенні на суму 1,2 тис грн.;

• Проведено поточний ремонт опер блоку на суму 7,5 тис грн.;
• велися дрібні ремонтні роботи по заміні ушкоджених дільниць електромережі, заміні 

поломаних вимикачів, сифонів, кранів та інше.
• Для стабільного забезпечення водою, з метою економічного використання води та 

електроенергії , встановлено блок управління с перетворювачем тиску води. 
Обладнання встановлено в повному комплекті (глибинний насос, кабель, зворотній 
клапан та інше) на суму 82,0 тис грн.

• У кабінетах поліклініки, після заміни вікон, проводилися штукатурні та малярні 
роботи віконних пройомів.

4. Подовжено дозвіл на спецводокористування до 22.10.2022 р.

5. Закуплено наступне обладнання :

• одно канальний електрокардіограф;

• електрокардіограф ЮКАРД – 100 з GSM модулем, який буде підключений до Центру 
Серця лікарні ББК м.Херсон на суму 147,6 тис грн;



• 4 небулайзери;

• 4 пульсоксиметри;
• 5 моніторів пацієнта;
• 3 деструктора голок

Найактуальніші проблеми КЗ «В.Рогачицька ЦРЛ»,  які  потребують вирішення в 2018
році :

1. Підвищення ефективності використання ресурсного та кадрового потенціалу закладу, 
доукомплектування закладу медичними кадрами;

2. Підвищення в цілому ефективності діяльності з медичного обслуговування населення 
комунального закладу «Верхньорогачицька центральна районна лікарня, зокрема:

• Поліпшення роботи з охорони материнства та дитинства;
• Підвищення якості та доступності медичної допомоги;

• Оптимізація використання ліжкового фонду лікарні;

• Дооснащення закладу сучасним лікувально-діагностичним обладнанням;
• Впровадження у діяльність закладу новітніх технологій;

Поліпшення роботи

• По своєчасному виявленню хворих туберкульозом, онкологічними захворюваннями, 
поліпшення якості профілактичних медичних оглядів та диспансеризації і т.і.;

• Зниження рівня інвалідності та смертності населення від серцево-судинних, судинно-
мозкових, онкологічних захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних 
хвороб;

• Впровадження єдиних стандартів обстеження та лікування хворих на
вторинному рівні;

• Формування здорового способу життя та профілактика інфекційних і соматичних 
захворювань.

3. Оснащення сучасним лікувально-діагностичним обладнанням (переоснащення звичайного 
флюорографа у флюорограф цифрового формату), придбання дефібрилятора, 
езогастрофіброскопу, комп’ютерів, сухожарових шаф, електровідсмоктувачів, вакуум 
аспіратора;

4. Оснащення закладу новою санітарною автомашиною;

5. Поліпшення в цілому бюджетного фінансування комунального закладу, зокрема по 
медикаментозному та матеріально-технічному забезпеченню, досягнення гарантованого 
державного обсягу безоплатної медичної допомоги, забезпеченню інвалідів, дітей та 
підлітків ліками на пільговій основі і т. і.

Головний лікар

КЗ «Верхньорогачицька ЦРЛ»                                        О.В.Кулик
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