Про завершення робіт з реконструкції приймальних відділень в опорних
закладах охорони здоров`я по госпітальним округам
У 2020 році
з державного бюджету спрямовано субвенції у сумі
104 000,0 тис. грн.
Станом на 01.01.2021 року використано 97 468,5 тис.грн.
Повернуто до державного бюджету 6 531,5 тис.грн.
Завершено 2 об’єкти
– реконструкція приймального відділення
Роздільнянської ЦРЛ (31.12.2020), реконструкція КНП "Ізмаїльська міська
центральна лікарня", у т.ч. приймального відділення м. Ізмаїл.
По 10 об’єктам роботи продовжуються, орієнтовний строк завершення
робіт – кінець березня поточного року.
Загальна потреба в коштах, для завершення будівельних робіт,
складає 113 459,5 тис.грн., у тому числі:
передбачено
в
місцевих
бюджетах
–
5 232,2
тис.грн.,
в т.ч.;
• капітальний ремонт приймального відділення Любашівської ЦРЛ,
смт Любашівка вул. Софіївська, 47 932,2 тис.грн.;
• реконструкція корпусу приймального відділення Міської клінічної
лікарні №10, розташованої за адресою: вул. Маршала Малиновського, 61А,
- 14 300,0 тис.грн.
реставрація головного корпусу літера Б, який є частиною комунальної
установи "Міська клінічна лікарня № 1", розташованого за адресою: м.
Одеса, вул. М'ясоєдовська, 32 – 47 000,0 тис.грн.
* капітальний ремонт корпусу приймального відділення Комунальної
установи "Міська клінічна лікарня №11", вул.Воробйова,5- 20 000,0 тис.грн
.
• реконструкція КНП Березівська ЦРЛ - 1 000,0 тис.грн.
планується
передбачити
при
уточненні
бюджетів
–
28 227,3 тис.грн., в т.ч.:
• реконструкція КНП Арцизька ЦРЛ
32,4 тис.грн.
• реконструкція КНП Березівська ЦРЛ
1 500,0 тис.грн.
• реконструкція КП "Балтська багатопрофільна лікарня" 4 975,0 тис.грн.
• капремонт корпусу приймального відділення Одеської обласної клінічної
лікарні
3 862,2 тис.грн.
• капремонт КНП "Подільська міська лікарня " 2 500,0 тис.грн.
• реконструкція приймального відділення КНП "Чорноморська лікарня", м.
Чорноморськ
7 357,7 тис.грн..
• реконструкція травматологічного відділення (корпус літ. Б) міської
лікарні з добудовою приміщень діагностичного призначення приймального
відділення
по
вул.
Московська
№1
м.
Білгород-Дністровський
–
8 000,0 тис.грн.
(потребує оголошення тендерної процедури)

Питання щодо стану будівництва сільських амбулаторій в регіонах
Протягом 2018-2019 років з державного бюджету надійшло субвенції в сумі 362,3
млн.грн. (будівництво та відновлення 49 об’єктів та придбання 95 автомобілів і 215
одиниць телемедичного обладнання).
З них станом на 01.01.2021 використано – 233,8 млн.грн., у т.ч.:
Напрямок

План

Факт

Залишок

Всього, т.ч.:

362,3

233,8

128,5

Будівництво амбулаторій

293,5

168,0

125,5

Придбання авто

47,5

46,4

1,1

телемедичного 21,3

19,4

1,9

Придбання
обладнання

Придбано 95 автомобілів , в т.ч. 2019 рік – 51, 2020 рік - 44 (100%)
Із 215 одиниць телемедичного обладнання придбано 194 одиниці, в т.ч. 2019 33 , 2020 -164 (91,6%). Заплановано на 2021 – 18 комплектів.
Із 49 амбулаторій введено в експлуатацію 10 об`єктів (20%), по 2-м роботи
завершені, готуються документи для отримання декларацій, в т.ч.:
за 2018-2019 роки введено в експлуатацію 3 об’єкти (6%) в с. Бакша Савранського

району – будівництво; в с. Зоря Саратського району – будівництво; в с.Маяки Біляївського районубудівництво.

В 2020 році введено в експлуатацію 7 амбулаторій, (14 %) в т.ч. с. Нерубайське
Біляївського району – будівництво; смт.Хлібодарське, Біляївський район – будівництво; с. Дмитрівка
Кілійського району – будівництво; с.Кам`янка Роздільнянського району – будівництво; с.Ліски
Кілійської обєднаної територіальної громади – будівництво; с. Красносілка Лиманського району –
будівництво; с. Вишневе Татарбунарського району - будівництво
По 2-м роботи завершені, готуються документи для отримання декларацій:

с. Кирнички Ізмаїльського району – будівництво; с.Визирка Лиманського району - будівництво

37 об`єктів (75,5 %) повинні бути завершені у поточному році, з них по 2-х на
01.02.2020 не укладені договори: Амбулаторія загальної практики сімейної медицини за

адресою: вул. Шкільна, 3, с.Чогодарівка, Ширяївськийй район – будівництво Болградський районий
центр первинної медико-санітарної допомоги за адресою: вул. Інзовська, 164, м.Болград,
Болградський район- капітальний ремонт.

Відповідно до Порядку використання коштів субвенції, повинно бути
забезпечення співфінансування 10% по кожному обєкту.
На сьогодні по 15-ти об’єктах співфінансування на 7,9 млн.грн., вт.ч.
не передбачено взагалі:
Ширяївська ОТГ – 588 152 грн по вул. Центральній, 63, в с. Йосипівка Захарівського

району – будівництво;

Окнянська ОТГ – 782 560 грн, в т.ч. 632 560 грн по вул. Центральній, 20, с. Ткаченка

Окнянського району – будівництво; 150 000 грн вул. Івана Франка, 95, с. Чорна, Окнянський район капітальний ремонт;
Степанівська ОТГ – 881 281 грн. по вул. Покровській, 33 в с. Яковлівка
Роздільнянського району – будівництво;

Ананьївська ОТГ – 1 039 180 грн вул. Героїв України, 45, м. Ананьїв, Ананьївський

район – будівництво;

Савранська ОТГ – 767 219 грн вул.Соборна, 15, смт. Саврань, Савранський район –

будівництво;

Захарівська ОТГ – 1 314 016 грн

Захарівського району –будівництво

по вул. Центральна, 1Б в смт. Захарівка

Петровірівська ОТГ – 754 180 грн

Ширяївськийй район - будівництво

Старомаякська ОТГ – 755 061 грн

Ширяївськийй район – будівництво

Чогодарівська ОТГ – 736 810 грн

район - будівництво

вул.

Санітарна,

3,

с.Петровірівка,

вул. Центральна, 3А, с. Старі Маяки,

вул. Шкільна, 3, с.Чогодарівка, Ширяївськийй

Додатково необхідно передбачити:

Миколаївська ОТГ

- 100 000 грн

вул. Центральній, 28-В, в с.Антонюки

Городненська ОТГ – 158 066 грн

вул. Болгарська 80-Д, с. Нові Трояни,

Миколаївського району – будівництво
Болградський район - будівництво

Кодимська ОТГ - 33 416 грн, в т.ч. 15 716 грн вул. Партизанській, 22б, с. Загнітків,
Кодимський район – будівництво; 17 700 грн пр. Шкільний, 9, с.Серби, Кодимський район капітальний ремонт
Болградська ОТГ – 34 000 грн

капітальний ремонт

вул. Інзовська, 164, м.Болград, Болградський район-

