
       У  2018  році  проведено  перетворення  лікувального  закладу  в
комунальне  некомерційне  підприємство  «Міська  дитяча  поліклініка  №15»
Харківської  міської  ради.  Створено  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги  у  складі:  амбулаторії  №1 та  амбулаторії  №2 (вул.Туркестанська,
26а), клініко-діагностичний центр.

14.08.2018  році  підписано  договір  комунальним  некомерційним
підприємством «Міська дитяча поліклініка №15» Харківської міської ради з
Національною службою здоров’я України.
            В 2020 році між комунальним некомерційним підприємством «Міська
дитяча поліклініка №15» Харківської міської ради та Національною службою
здоров’я України були укладені договори на суму 23 997 361, 32 грн.

 Договір № 0000-51Е5-М000 на суму 16104723 грн.   
 Договір № 0293-Е420-Р000 на суму 7409215,76 грн.
 Договір № 4655-Е920-Р000 на суму 483422,56 грн.

       На 01.01.2020 року в комунальному некомерційному підприємстві
«Міська  дитяча  поліклініка  №15» ХМР підписано  15576  Декларацій  про
вибір  лікаря,  який  надає  первинну  медичну  допомогу,  з  них     діти
0-5р.- 4751,    6-17р.-10825 .
        На  01.12.2020   15960  Декларацій  про  вибір  лікаря,  який  надає
первинну медичну допомогу, з них  діти 0-5р.-4751, 6-17р-11209.

 Згідно з фінансовими звітами на медикаменти за період 2019-2020 рр.,
в закладі було витрачено:
      -  2019 рік – 305 484 грн., кількість  відвідувань на підприємстві 161689,
вартість одного відвідування 1,8 грн.
       - 2020рік- 958 366,0 грн., кількість відвідувань на підприємстві  133458,
вартість одного відвідування 7,1 грн.
     За кошти Національної служби здоров’я України в  2020 році комунальним
некомерційним підприємством «Міська дитяча поліклініка №15» Харківської
міської ради було придбано легковий службовий автомобіль  Renault Duster
Life 1.6 4x4 вартістю 499000,0 грн.

    

    

        Для відремонтованого  кабінету щеплень придбано фармацевтичний
холодильник LR 625 вартістю 116784,0 грн.



В  2020р  в  поліклініці  проведений  капітальний   ремонт  клініко-
діагностичної лабораторії на суму 1 235 354,17 грн. Для клініко - діагностичної
лабораторії придбано шафу витяжку ВШ 1-1200. 00.000 вартістю 53040,0 грн.,
комплект  меблів  для  холу  клініко  -  діагностичної  лабораторії   вартістю
48823,2 грн.  та кабінетів – 49429,84 грн.
        

           Влітку 2020 року комунальним некомерційним підприємством «Міська
дитяча  поліклініка  №15»  Харківської  міської  ради   було  придбано  7
кондиціонерів  побутових  повітряних  спліт-система  т/м  SAMURAI мод  SMA-
07HRDN1BION,  SMA-12HRDN1BION вартістю 49700,0 грн.
         Протягом року проведено заміну дверей вхідної групи та кабінетів
педіатрів ЦПМСД  на суму 189980,0грн. 



Також, проведено поточний ремонт по облаштуванню входу та пандусу
для маломобільних груп населення до будівлі комунального некомерційного
підприємства «Міська дитяча поліклініка №15» Харківської міської ради   за
адресою:    Туркестанська    26а      (згідно з ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013,208 ДОС 
021:2015, 454 0000-6: інші завершальні будівельні роботи) вартість ремонту
120 000,00 грн. 

       З  грудня 2020р. по січень 2021р. проведено  капітальний ремонт по
облаштуванню  пандусу  для  маломобільних  груп  населення  та  приміщень
першого  поверху  будівлі  комунального  некомерційного  підприємства
«Міська дитяча поліклініка №15» Харківської міської ради, розташованої за
адресою:  вул.  Рибалко  11/1.  Вартість  ремонту  1 064 930,56  грн.  Освоєно
610 000,0 грн.



 За 2020 рік оплачені послуги ( крім комунальних) на суму 114341,73
грн.

        
Найменування медикаментів та

перев'язувальних матеріалів Кількість Сумма (грн)

Пррограмне забезпечення з 
правом користування програма 
СОФТМАКС у складі бухгалтерія 
-бюджетна установа на одне 
робоче місце 

1 2090

Медичне обстеження персоналу 20 8000
Повірка монометрів 7 202,86

Поточний ремонт шафи 
сухожарової

1 3000

Поточний ремонт шафи 
сухожарової

1 1000

оплата за навчання персоналу з 
охорони праці

1 1950

оплата за навчання персоналу з 
охорони праці

1 1300

оплата за навчання персоналу з 
охорони праці

1 1500

оплата за навчання персоналу з 
охорони праці

1 1500

оплата за консультативні послуги
1 1500

оплата за обслуг. 
Електрон.ключів  

1 249

оплата за повірку трифазного 
вузла 

1 761,8



оплата за послуги монтажу 
кондиціонерів 

1 13820

Оплата повірку лічильника 1 2652

оплата за медичне обстеження 
персоналу 

7 2800

надання послуг у сфері 
інформатизації

1 4150

оплата за дослідження на ковід 2 740

оплата за ліценз.системи 
медзаклад

1 3942

оплата за повірку 1 2657,03

надання послуг у сфері 
інформатизації

17 4150

надання послуг у сфері 
інформатизації

17 4150

надання послуг у сфері 
інформатизації

17 4150

оплата за медичне обстеження 
персоналу 

12 4800

оплата за дослідження на ковід 6 1110

оплата за повірку 
медобладнання 

8 4215

оплата за повірку 
медобладнання 

3 1874,53

надання послуг у сфері 
інформатизації

17 4150

оплата за лабораторні 
дослідження 

35 3007.09

надання послуг у сфері 
інформатизації

1 4150

надання послуг у сфері 
інформатизації

1 4150

послуга за технічне 
обслуговування рентгенівського 
апарату МЕДИКС

1 1275

послуга за технічне 
обслуговування рентгенівського 
апарату МЕДИКС

1 1275

надання послуг у сфері 
інформатизації

1 4150

технічне обстеження на предмет
доступності будівлі та приміщень

1 11368,42

послуга за технічне 
обслуговування рентгенівського 
апарату МЕДИКС

1 2552

Разом  114341,73

          У 2020 році придбаний Туберкулін на суму 367366 грн, закуплено
медикаменти на перев’язувальні матеріали на ЦПМСД на суму 958366 грн.    
           Основні показники фінансового плану підприємства виконанні на 100%.



             На кінець 2020 року відсутні  заборгованості  по підприємству із
виплатою  заробітної  плати  працівникам  Підприємства,  за  спожиті
комунальні послуги та платежі до державного і місцевих бюджетів.              
             Основні показники лікувально - профілактичної діяльності виконані. 
              Знизились  показники:  первинного  виходу  на  інвалідність,
захворюваності, інфекційної захворюваності. 


