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ЗАГАЛЬНА I НqОРМАЦIЯ ПlДПРИСМСТВА
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Повна HiBBa: КомунРльне некомерцiйне пiдприсмство <<КиiЪський мiський пологовий

булинок М 3)> 
i

Код СДРПОУ: 0549б796;
i

Правовий статус субj'скта: юридична особа;
1

Мiсцезнаходження: iУKpaiHa, м. КиiЪ, Святошин,ський район, вул. Василя Кучера, 7
l

органiзацiйно-прав|ова форма за КОIIФГ: l50 цомунальне пiдприсмство;
;

вид економiчноi дii1,;lьностi за КВЕ[: 86.10 Щiяльнiсть лiкарняних закладiв1

Пiдприемсr"{ yruop.Ho вiдповiдно до рilленlля КиТвськоТ MicbKoT ради вiд 24 rковтня
i

2019 року Nрб/7579i <Про реорганiзацiкl зак.падiв охорони здоров'я, пlо нirлежать до
i

KoMyHa;lbHoi власнсiстi територiа_гrьноi громади MicTa Киева> шJIяхом перетворення

Киiвського мiськогd пологового булинку Ns3 в комунальне некомерцiйне пiдприемство

кКиiвський мiськiй iпологовий булинок ЛЪЗ> виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради

(КиТвськоТ MicbKoi адмiнiстрацii).

Пiдгr с правонастуllниl(ом усього майна, гроLuових кошr,iв, ycix прав та

обов'язкiв КиТвськотiо мiського пологоI}ого булинку J\Ъ3, що був введений в експлуатацiю
i

ще в червFIi 1981р. Зdгальною плоlцею 15З]g,2 м2., розрахунковою потуrкнiстю - 190 лiжок,
!

в тому числi: 120 ак!rшерських лiжок, 70 гiнекологiчних лilкок та rкiноча консультацiя на
i

180 вiдвiдувань в зцhiну. FIa l лiжко акушерськиц вiллiлень вiдведено 1|,2 м2, на лiжко
I

гiнекологiчного вiдд[лення вiдведено 8,7м2. Територiя КНП (КМПБ N93) складае 2,6675 га.
i

i

КНП <Киiвськиfi мiський гtологовий булинок Jrlb 3) нада€ цiлодобово акушерсько -
гiнекологiчну допомlо., nu".n.HHKr Святошинського, Солом'янського та LIIевченкiвського

районiв м. Киева.

1. Адмiнiстфативно-управлiнська частина.
l

1 .l. Апарат управлiнlня
l

1.1.1.

1.|.2.

1 .1 .3.

1 .|.4,

1.1 .5.

1.1 .6.

1,|.7 ,

]

flиректорi.
l

Струкryра КНП

АЛЬНА IНФОРМАЦrЯ ШДПРИ€МСТВА

l

]

i

3]
l

;

Головна



1 .2. Адмiнiстративнцй персонал.
l

1 .2.I.

1.2.2.

1.2.з.

1.2.4.

1,2.5,

1.2.6.

1.2.] . Упов

ЮрисконЬульт.
l

Iнженер з]метрологiТ.
l

_i
lнженер-fiрограмlст.

i

Iнженер зi охорони праui.,I
I

тllНx(eнep. 
i

i

Фахiвець iз llивi.ltьного,захисту.
I

ий з антикорупцiйноi дiяльностi.

1 .З. Планово-економliчний вiддi:r.

палатами. iндивiду

дитини.

2.З.Вiддiлеrrня

2,7.Вiддiлення i

доглядом.

3. Приймально-дiаг чне вiддiлеtlня.

4. Жiноча консуль,

5. Вiддiлення рних дослi/lх(еlIь.

6, Лiкарняний банк

7. Кабiгrет медич с,I,€lтистиItи.

1.4. Вiддiл бухгалтефського облiку i звi,гностi.

1.5. Вiддiл кадрiв

2. Стацiонарна ина.

2.1.AKy вiддiлення ЛЪ1 з пiсляпоJIогоt}ими па]атами спiльног,о перебування

MaTepi i новонаро

2.2.Аку вiддiлення Jф2 з iндивiдуа-гrьними та сiмейними полоt,овими

ьни]чlи IIоJIоговимt{ зzuIами. IIалатами спiльного перебування MaTepi та

'

гl1 вагlтносп та екстрагенlтаJIьноl паталогll.

2.4.Вiддiлення гiн iT Nь 1.

2.5.Вiддirrення гi iT Nь2. ]

2.6.Вiддiлення а iологiТ та iнтенсивноi терапiТ з операцiйним блоком.

ивноТ терапiТ rIовонароджених з постiнтенсивним та неонатальним

8, Стерилiзацiйна.

9. Господарсько *

10. Кухня.

уговуюча частина,

На базi КНП (КiМПБJфЗ> працюс ItаtРедра Акушерства та Гiнекологii NЪ 3 НМУ iMeHi

О.О. Богомольця. l .

i

I

l

l

l



Матерiально-те>(нiчна база KHII (КМПБ N93) задовольняс i забезпечуе лiкувально-
I

дlагностичнии процЕс.
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перiод BHyтpiпlH розви,I,ку, в гrерitlд rIовонародження i ди,гинс,гва на ocHoBi

впровадження сучасlrих медичних технол(lгiй з профiлактики, дiагностики та лiкування, якi
i

спрямованi на недоп!шlення матери]]ських i знижеl{ня перинатальних втрат та iнваrriдностi
l

з дитинства; збереясфння i вiдновJIення репродуктивного здоров'я жiнок. Iцо в свою чергу
l

мас призвести до п9лiпшення демографiчного стану м. Киева та дозволить забезпечити

високу Ko'Kype'To.il,poron HicTb lla ринку медичних послуг.
i

lнструменти лосРгнення мети :

I

1. Надання доступн I, бе:зпечноТ i якiснсli спеl(iа:Iiзованоi llопомоги tза.гiтним. ролirтлям.

поllодiллям, н им та гiнекологiчним хворим.

2. Зниiltення маIери Т i пеlэината.гlьноТ смер,гностi.

3. lIiдвищення piBH заlIоволеFIосr,i пацiсlнтiв якiстю медичIIих послуг.

4. Здiйснення (li вого, маl,ерiаtt,ttсlго-технiчноt,о ,га каltров(lго забезIlечсI]ня заклалу;

5. СтвореrIня ком их умов перебуваrrня поро,цi.lt.llям i нOвонароджеItим в палаl,ах для

новонарод)I(ених. в аJIатах cyMi сного перебу вання н овонароджених та MaT,epiB.

6. ГIiдвищення я i налання меll,и.Irlоi допомоI,и, i як rrаслiдок. збiльлrеt-tttя бажаrочих

народ)Iiувати в КНП КМПБJф3)

Якiсне надання

7. Забезгrечсння н

8. Покращення iM

9. Комп'ютеризацi

сучасного управлiн

2. мЕтА. прЕдмЕт. дIяльнIсть
Мета:

чноТ допомоги lKiHKaM у Bci перiоди il rкитгя, а також дiтям - в

ими умовами прачi медичного персоналу.

КFIII кКМПБN93)

системи - використання sлектронних технологiй як провайдерiв

та перший крок до iнтеграцii

Органiзацiя та н
]

ння послуг КНП (КМПБМЗD ]рунту€ться на принципах:

Щоступностi, що п чае мiнiмальну втрату часу для ii отрип,lання;

Безпечностi, що пол гае у наданнi пос;rуг КНГI кКМПБЛЪ3) у спосiб, rцо мiнiмiзуе ризики

завдання шкоди па cHTt)Bi, у тому чис.lti Tici. якiй можIIа запобiп,и, а також зменшу€

можливlсть медичн

Свосчасностi;

, що досягасться шляхом надаFIня медичних послуг таким чином,tjкономiчrIоТ е(lекти

ш{об максимiзувати кор1lс,га}{FIя pecypciB та у[Iик1lути нее(lективних витрат;

забе:зпечення наяв i якiсних преltаратiв, вакцин i ви,гратних матерiалiв:

Географiчна досту

допомоги;

помилок;

1сть медичIlих посJIуг ,га посилення якостi служби eKcTpeHHoi

о

a

о

a

о

о



bнi потреби осiб, яким цi посJlуги

icHтa на вi.llыtий вибiр лiкаря.

Безперервний ,та 1I{нии розвиток, навLIаFIня r,a пiдtзиtцення квалi(lirсачii працiвникiв

КНП кКМПБ J&З)

нашi цiнностi:

Професiоналiзм - ви

якостi, якi вiдповiда:

якiст,ь послуг. [{ашi комле,гентнi (lахiвцi надають послуги високоТ

ь по,гребам пацiснr,iв i забезlIечуtоть зберехtенняl Тх здlорсlв'я.

Взасмоztiя за прин пами довiри l,а взilсмоповаtги. Ми взас,модiсмо за пI)иII1lипами дсrвiри

та взаемоtIоваги як lдношеннIо до KJIlcHTlB. так l в колективl.
:

Ет,ичнi llриFIципи. шIа робота базустt,ся на гrроdlесiйностi, конфi:tенцiйноотi та етичностi.

Фiнансова ефекти iс,гь. Наш закJIа,г__l :забезпе.tус високу якiсть [Iаданнrt послуг,

забезпечуючи фi е(lекти внiс,гь.

OpieHToBaHocTi на.

враховуе iндивiду

урахуванням права

Командний дух. Ми

i цiнуючи вклад iнш

Конфiденцiйнiсть.

Розвиток та iнновац_

Ефективне лiде

Щисциплiна.

BipHicTb традицiям.

Вiдповiдzutьнiсть.

ну" utо переr:{бirчас надання посJIуг KHII кКМПБМ3) у спосiб, що

надаIоться, в тому числi з

рацIо€мо за приFIципами в:засмопiдтримки, зберiгаючи командний дух

о

о

о

о

о

о
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На балансi пiдп

з. рЕсур сниЙ IIотЕнIIIлJI

стаFIом на 01 ,04.2020 знаходиться J булiвель.

Ilазва булiвлi ддр
булi

Ьса
1

lвлi

PiK
введен

tIя в
експлу
атацiю

IIлсlп{а на
ба-цансi,

кв.м

Орендоваrr
а площа,

кв.м

Вiльн
а

пJIоща

, кв.м

I(афеrt

l]pt,
кв.м

Площа
для

власних
потреб,

кв.м
Булiвля

головного
корпусу лiт

"А-5"

Вас

Куче

IJIя

la,7

1982 14211,2 б 1 8,88 5,0 577,0 1301 0,з2

Спорула
r(ивiльного
захисту rIiT.

(crr l ,,D-l

Вас

Куче

lJIя

la,7

2003 1з1.7 0 0 0 |з1,7

Булiв"пя
харчоблоку
JIi,г. 'оВ- 1"

Вас

Куче

IJIя

la,7

1 982 466.0 0 0 0 466,0

Будiвля
господарськог
о ксlрпусу лi,г.

..lr_ 
1 

,,

Вас

Куче

IJrя

п,7

|982 428.1 0 U 0 428,1

Булiв.тlя
кисневоi

станцii лiт.
"Д-1"

Вас

Куче

Iля

)а.7

200б 45,8 ]0 0 0 45,8

Гараж лiт.
66Е_ 

1r,

Вас

Куче

Iля

la,7

2003 40,3 0 () 0 40,3

Будiвля
пункту

пропуску лiт.
о,с- 1"

Bacl

Куче1

lлля
l

Fa,7

2006 56,1 0 0 0 5б,1

[}сього 15з79,2 б 1 8,88 5,0 577,0 141]8,з2

BapTicTb основних засобiв складала

l,ис.грн
Назва на 01.01.2018 на 01.01 .2019 на 01.01 .2020

всього
В т.числi

801 1 0.0 89605,3 |02486,6

Булiвлi, споруди l66з9,9 166з9,9 166з9,9

Земельнi дi:lянки 1]75о,9 17700,0 17700,0

Маrшини та обладнанн я 44154,7 5з401,4 65077,4

Iнструменти, прилади
IHBeHTap

204,4 , 224,5 212,9

Багаrорiчнi насаджен я )5-r" )5-r- ?ý

8]
]



l

l

Бiб.lriо,rечrli фонди 0,2[i : 0,28 0,2в

Мzшrоцiнrri rtеоборотн
матерiальнi активи

1 19б,5
, 

14|9,42

.

2507,9

Бi;rизна, постiлылi реч 160.ti2 2|7,з 345,8

Транспортнi засоби

i

I

I

BapTicTb основних .u.$Oi"
I

i

на суму 103 509, 000 тис.l1рrr. (на 0|.02.2020 (передано вiд КМПБ
Nq З в КНП (КМПБ J\Ъ З))

g,

0%

" Маrrlини.1u оdлuд"u*r""
Ir Малоцiннi не{боротнi матерiальнi активи
I

i

l,ис.
Булiвлi, споруди 16б40.t)

Земе.тIl,нi lliлянки 17700"0

Машини та обладнанr я 65597,0

Iнстllументи, прилади Iнвен,гар 2|з,0

Багаторiчtлi насаджен я 3,0

Бiблiоrечнi фонди

Малоцiннi необоротнi п4а,Iерlал ьн l al(], 1,I в и 3356,0

Бiлизна, постiлылi реч

Транспортнi засоби

. Будiвлi, спор)
r Земельнi дiля

соток зносу окремих груп основних засобiво Уо

з,45о^

.,;iзiзiii,ilьl6,08%

|7,|

бЗ,з7уо
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Протягом ocTaHHik З poKiB проводиJIась робота цо змiцненню матерiа_пьно-технiчtlоi
бази, проводились ремфнтнi роботи, закуповувалось об.llаднання.

i

2017piK, l I

В 20|1 роцi на dро".л.ппя капiта_пьного peмoirrTy примiщення iз фоrrду соцiального
I

розвитку використано; 4281,2 тис.грl-t. За рахунок кошт,iв фопду соцiального розвитку
проведений капiта_гrьlrий ремс)н,г з IIерсплаIIуванням перuIого поверху акушерського
вiлдiлення Jф 2 з операiriйнлtм блоком, iн;lивiдуzuIьнимI4 та сiмейними поJIоговими п€uIатами.

iндивiдуальними попо|пu"rи заJIами. паJIатами, iнтенсивноТ терапiТ дrIя жiнок пiIлатами
спiльного перебуванrоi*ur"рi та ди,гиI{и КМПБ Ns 3 на суму 289З,g тис. грн., капiта,гtьний

ремонт даху на суму 1 ]ЗТ,З тис. грн., пiдготовка до осiнньо-зимового перiоду - 50,0 тис. грн..

На закупiвлrо облРлнання в направлено 19,1 тис;грн. бюдх<етних кошtтiв. Закуплено стiл

реанiмацiйний для по"d.,uродя(ених, холодильник. сиётемний комп'ютерний б;rок.
l-

На проведення {агIiтального peMo[ITy примiщення iз фоrду соцiального розвиткуl,
використано 4507,1 r]ис.грн.. в тому.tислi на цродов)Itення капiтального ремонту з

l.переплануванням пертlIого поверху акушерського вiддiлення J\Ъ 2 з операцiйним блоком,
iндивiдуаrrьними та сiпiейними пологовими паJIатами, iндивiдуальними пологовими з€uIами,

паJIатами iнтенсивноi tерапiТ для ltiHoK паJIirгами спi-гtьного перебування MaTepi та литини
КМПБ JrlЪ 3 в cyMi 3 58ф,i ,r...рн., капiта.;Iьного peMol{Ty зовнirшньоТ каналiзtrцiйноТ мережi -
374,8 тис.грн., капiталýний ремонт сис],ем}I сповiщення ,га пожеrкноi оигншiзацii - 198,0

тис.грн., капiтальний рфмонт захисноi споруllи цивi.пьного захиоту медичного закладу - 148,0
тис.грн., капiтальний рфмонт зовнiшнiх та внутрiшнiх iнrкенерних мереж - 197 ,2 тис.грн..

Придбано за бюдркетнi кошти - З2^7 тис.гр[l., ltомп'ютерне обладнаI{ня, холодильник)
коllдицiонер, аналiзат{R бiохiмiчний.

2019 piK: 
i

На проведення кЬпiтаJIьного ремонту iз фсlнду соцiального розвитку використано -

I

2018 piK: 
i
I

1пi,гальний ремонт системи вен,гиляцiТ головного корпусу в KMI1Б JфЗ

та плануеться Тх

виготовлення прое
i,гних К[lП " КМIIБ NЬ3 " м. КиТв, вулt. I3аси.ltя Кучера,7; капiтальний

16425,74 тис,грн.l на кqпi,гальний ремон,г системи вен,гиляцiТ головного корпусу в KMI1Б JфЗ

- З947,0З тис. грн., на iiагriтальний ремон"г примiltцеl]ь третього поверху гоJlов}Iого корпусу в- З947,0З тис. грн., на igагri

кмпБ льз - 308.93 грн., на капiта,rIьний реплонr, сходовоi l<:riтиIrи з перlпого по п'ятий
поверх - З5i3,94 тис..Рн.. на капiтальний peMoltT з переlIлануванням ,перLшого поверху
акушерського вiлдiлеriняr NЬ 2 з оперztцiйним блоком. ilrдивiдуаrьнI,Iп4и 1,а сiмейними

I

поJIоговими пiLпатами, вi7lуал ь trи м р1 пологовиN,Iи зzUIами. палатами iltтен си вrt оТ терап iT для
>tciHoK гrалатами спiльнОг,о перебування матеlэi та дитини КМГIБ Jф 3 - 1 1 81 5,tl4 тис.грн.

Придбано за б

та реанiмацii, стiл
i копrти - 18'7,5 тис.грI{., холодильники, облал,наII]{я для анастезii

iмацiйний l(лrr новонароil}кеtlих. комtI'ютерне обладIIання, r,абло

приймача визову п

Придбано з влас х надхоlц)(еl{ь ,-- 914,9 1,ис,грtI., аналiзатори бiохiмiчнi. комп'ю,гернi
KoMпJIeKTyto.Ji, холо ьники. жарова rшафа.

2020 piK :

На проведення i,гального peMoI-ITy iз (lонду соrцiального розвитку видiлеl"lо - З80,0 тис.
грн. на KatIl],EIJTbH1.1и онт трубопровоl{у КНП кКиiвського мiського tlологового булинку
NЬЗ> м. Киiв, вул. Itучера. 7, робо,ги lIроtsо/Iяться вi2lгlсlвi21I{о llo кiuIенларlrого графiку,

нI]я до кiнця Bepecнrt 2020року. Тако>lt за коtrl,ги вiл НСЗУ плану€ться

докlzцg,r,.,rцiТ rla об'скти капiтального peN,IoI{Ty : капiтальний ремонт

10,
вiluliлеlлняI гtатологii



ремонт вiддiлення фiзiологiТ Jф2 КtIП " КN4ПБ JфЗ " м. КиТв, вул. Василя Кучера,7 та
капiтальний ремонт вiддiлення фiзiологiТ NЪ1 КНП " КМПБ J\Ъ3 " м. КиТв, вул. Василя Кучера,7.
Такохс планусться проведення робiт з капiтального ремонту примiщень головного корпусу в

КНП (КМПБ NЪ3) по вул. Василя Кучера, 7 в м. Киiв.

Для покращення якостi надання медичноi допомоги та оновлення матерiально -
технiчноi бази в 2020 рочi закуплено, та плануються закупiвлi наступного обладнання та
необоротних матерiальних активiв на загальну суму З0 204,8 тис.грн.:

NЬп

lл
Найменування
обладнання

к-
t<icTb

(од.)
Щiна за од,

Разом
(тис.грн)

Обгрунтування

1

!игитайзер
АGFА CR
зOхm система
цифрового
перетворення
/ або аналог з
характеристик
ами не гiрше
вкzLзаних

l 965 000,00 965,00

Пологовий булинок отримав "Систему
рентгенiвську дiагностиLIну мобiльну
МАС" плiвкову торговоi
марки GММ. Враховуючи стан
очiкування капiтального ремонту,
обладнання рентгенi вськоТ лабораторiТ
вiдтермiновусться на невизFIачений
час. Дообладнання рентгенапарату
томоцифровою системою з CR
касетами, в тому числi для
новонароджених, лiгiтайзером та
комп'ютерним обладI{анням дозволить
ввести його в дiю, uцо е нагальною
необхiднiстю для Bcix вiддiлень
пологового будинку.

2 Колоноскоп 1 2 026 з97,зз 2 026,40

Колоноскопiя - процедура, яка завжди
вимага€ високоi квалiфiкацiТ лiкаря,
професiйного обладнання та
дотримання високих стандартi в
виконання процедури. !ана процедура
с високоiнформативною i незамiнною
для точноТ дiагностики серйозних
захворювань, в тому числi i раку
товстоi i прямоi кишки
(колоректального раку).

Процедура колоноскопiТ тривас
вiд 20 до 60 хвилин в зztле)кностi вiд
стану пацiснта. Основною метою
процедури € максимально швидке
проходження колоноскоIIа до купола
слiпоТ кишки (вiд 2 до 5 хв.).
Ретельний огляд товстоi кишки на
виходi. Bci патологiчнi <знахiдки> при
мояtливостi вiдразу )It видаляються, а
взятий матерiал вiдправляеться на
гiстологiчне дослiдrкення (бiопсiя) для:iсноТабо.поопi"r@lз ясування доорояI
природи клiтин новоутворення.

J Кольпоскоп 1 17з 044,зз \7з,04

11



реанiмацiйна
система

542 9зз,3з 1 628,80

Система
обiгрiву
новонароджен
их

120 900,00 241,80

Iнкубатор лля
iнтесивноi
терапiТ
новонароджен
их

762 400,00 ]62,40

Стiл
операцiйний
електрогiдрав
лiчний

1 054 2зз,зз 1 054.23

Прилiхtковий
MoHiTop
пацiента ( у
комплектi)

211960,00 815,88

Реанiмацiйний стiл з джерелом
променевого тепла, який повинен
працювати п0 принципу
сервоконтролю та мати моlкливiсть
ручного керування. Поверхня столика
повинна мати регульований пiдiгрiв.
обов'язкова наявнiсть
антипроJIежневого гелевого матрацу
для пацiента та можливостi створення
положень Тренделенбург i анти-
Тренделенбург за допомогою

Система обiгрiву новонародх(ених з
незрiлою терморегуляцiсtо
(недоношенi та дiтей з гiпотрофiсю) у
виглядi гнiзда з мохtливiстю надання

фiзiологiчноТ пози дитинi. Вона
повинна мати блок мiкропроцесорного

ня та водяний цик.
Вiддiлення iнтеtлсивноТ терапiТ
новонароджених оснащеFIо
iнкубаторами TSE, якi швидко
втрачають температуру та вологiсть,
що заданi. I{e призводить до швидкого
зниження температури у пацiснтiв з

дух(е низькою масою тiла ( < 1500 )
при виконаннi манiпуляцiй та доглядi.
Тому icHyc нагальна потреба в
iнкубаторi високого класу для дiтей
iнтенсивноТ терапii
глибоконедоношених дiтей, який
забеспечить тем стабiльнiсть

Операцiйний стiл який регулю€ться по
висотi, обертасться навкруг стiйки на
1 80 градусiв. Обов'язкова наявнiсть
регулювання поJIо}ltень спини,
Тренделенбург i анти-Тренделенбург,
латеральних нахилiв та системи
регулювання держателiв нiг за
Гепелем.

Контроль за станом пацiснтiв
здiйснюеться за допомогою MoHiTopiB
(UTAS UM 300), 2014 року
виробництва, якi пiдлягають
частковоi замiни та ремонту. flля
цiлодобового адекватного монiторингу
за станом пацiентiв, вiддiлення
потребус у
комплекl,уваннi агIаратурою за
контролем вiтальних функцiй

12
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з функцiсю капнографii, з'сднаних в

систему центрального монiторингу.

9
Сканер УЗfl
HS 50

l 1 495 320,00 l495,з2 З метою здiйснення заходiв,
спрямованих на запобiгання
виникненню,га поширенню,
локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв,
епiдемiй та пандемiй гостроТ

респiраторноi хвороби COVID- 1 9,

спричиненоI KopoHaBipycoM SARS-
СоУ-2, а саме запобiгання
вертикальноi передачi Bipycy вiд
MaTepi до плоду з розвитком ураження
у плода легеневоТ тканини, з

полальшим розвитком у плода та у
новонародхtеного респiраторного
дистрес синдрому (РДС), виI]икла
необхiднiсть у закупiвлi апаратiв УЗЩ,
що мають вiдповiдrri функцii для
дiагностування, виявлення та
запобiгання вказаних ускладнень у
вагiтних, породiль та немовлят.

l0 Сканер УЗff
Неrа I10

l 4 799 988,60 4 799,99

11

Фетальний
MoHiTop

2 95 050,00 190,10

11ридбання су часного фета.ltьного
MoHiTopy надасть мотсливiсть надання
TepMiHoBoT квалiфiкованоТ допомоги
при погiршеннi стану плода в
пологових залах акушерського
вiддiлення ЛЪ1 та NЪ2

|2
Каталка
Mobilo 1 122 800,00 |22,80

Щля забезпечення високого ступеня
безпеки та комфорту для пацiснтiв.
Каталка повинна мати огороrкi для
безпечного транспортування пацiента,
а також подвiйнi широкi itlтегрzulьнi
колiщата дiаметром MiHiMyM 200 мм,
rцо забезпечать MaHeBpeHicTb каталки.
KpiM того, каталка повинна мати
рентгенопрозоре лох(е, що дозволиl,ь
проводити променеву дiагностику

13

Лiжко
лiкарняне
Evario

1J 131 770,00 395,з 1

Багатофункцiональнi, зручнi та
ергономiчнi, якi приймають рiзнi
положення i пiдходять, як для вагiтних
ltiHoK так i для породiль, у тому числi
пiсля кесарського розтину. Лiжко
повинне застосовуватися на
щоденному логлядi i в iнтенсивнiй
терапiТ. Матерiали, з яких зроблено
лiхско, повинI]о пiдходити для зручноТ
дезiнфекцiТ засобами, що е в
пологовому будинку

1з



Аспiратор
медичний
с261

50 900,00 з05,40

Апарат ШВЛ
с-з 1 419 997,00 2 8з9,99

Аспiратор
медичний С
361

1 18 400,00 1 18,40

Первинна реанiмацiйна допомога,
лiкування та виходжування
новонарOджених, 0собливо тих, якi
потребують дихальноТ пiдтримки (

штучна або неiнвазивI-Iа вентиляцiя
легень, пСРАР ) немоrкливi без санацiТ
/,IихалIIьних шляхiв. Пологовi зали.
кожне реанiмацiйне мiсце у вiддiленнi
iнтенсивноi терап ii новонарод)Itених,
палати поотiн,генсивного
виход}кування мають бути оснащенi
асп1 медичним
Сучаснi високоякiснi апарати штучноТ
ве1-1тиляцiТ легень, якi повиннi мати yci
стандартнi режими iнвазивноТ та
t,tеilлвазивноi вентиляцiТ i рея<им
оксигенотерапii з високою швидкiстlо
IIотоку. Taкoxt, обов'язковим для
апаратiв мае бути режим
iнтелектуальноI вентиляцii, в якому
лiкар буле задавати JIише декiлька
параметрiв вентиляцii, а апарат
штучноТ вент,иляцii легеI:Iь, аналiзуючи
стан респiраторноi механiки пацiснта,
самостiйно пiдбере ocHoBHi параметри
вентиляцiТ таким чином, щоб
мiнiмiзувати роботу дихання у
пацiснтiв, якi потребують як
контрольованоi, так i пiдтримуючоi
вентиляцiТ, тобто вiд моменту
irrтубацii до моменту екстубацiТ.
Апарат штучноI вентиляцii легень
повинен мати вiзуалiзацiю
монiторингу у виглядi картинки, що
змiнюсться в залежнос,гi вiд стану
респiраторноI механiки пацiента. Вага
апаратiв повинна складати не бiльше
10 кг та бути незалежним вiд дrкерела
стиснутого повiт,ря, тобто повиннi
працювати вiд вбудованоТ турбiни, для
моItливостi транспортуванI-Iя пацiснтi в

межах лiкувального зак,
Потужнi, мобiльrri вiдсмоктувачi
хiрургiчнi (аспiратори), що призначенi
для тривалоi безлерервноТ роботи в
операцiйнiй. Прилади повиннi бути
оснащенi манометром, моlttливiстю
плавного регулювання вакууму ],а
емнiстю для секрету, якi присднуються
без додаткових шлангiв, що е
запорукою профiлак,гики висхiдноТ
iнфекцiI.
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l7 Кондицiонер 1з \2 457,68 161 ,95
flля створеttня необхiдного
температурного режиму, необхiдного
для роботи обладнання

l8 Сейф 6 6 500,00 з9,00 flля зберелсення медикаментiв та
iнших матерiальних цiнностей

19 Косарка 1 l4 898,00 14,90 !ля пiдтримки в налеrкному cTaHi
територiТ пологового булинку

20 Насос 1 7 088,00 7,0L) flля очистки каналiзацiйних систем

21

Багатофункцiо
на,rьний
пристпiй

8 9 900,00 ]9,20 [ля друку та сканування медичноТ та
адмi нiстративноi документацiТ

22

Стелаж
стоматолога
(2220*2400*5
00)

J 2з 900,00 71,70 [ля обладнання стоматологiчного
кабiнету

ZJ
Тумба
стоматолога

1 7 500,00 7,50 Щля обладнання стоматологiчного
кабiнету

24
Тумба пiд
раковини

1 20 400,00 20,40 flля обладнання стоматологiчного
кабiнетч

25

Спецiальна
тумба з

металу, стiл
стоматолога,
тумба
мобiльна

1 14 900,00 14,90

26
Скляна
перегоDодка

1 7 500,00 ],50 !ля обrlаднання стоматологiчного
кабiнету

27
Аналiзатор
бiохiмiчний
автоматичний

1 465 000,00 465,00

Бiохiмiчний анаrriз KpoBi включас
низку показникiв, якi потрiбнi
пацiентам пологового будинку, так як
пiд час вагiтностi потрiбен контроль
стану iкiнки. За результатами
бiохiмiчного дослiдження, можна
суди-ги про фуrrкцiональний стан
органiв i систем органiзму людини.
Вirr дозволяс визначити функцiю
печiнttи, нирок, наявнiсть активного
запального процесу, порушення водно-
сольового обмiну i дисбаланс
мiкроелементiв тощо. Бiохiмiчний
аналiз допомагас пос,гавити дiагноз,
призначити i скоригувати лiкування, а
також визначити стадiю захворювання.

28

Бiохiмiчний
напiвавтомати
чний
аналiзатор

1 100 000,00 100,00
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29 Мiкроскоп 5 48 000,00 240,00

Мiкроскопи, для лабораторноТ служби,
с важливим доttомi>tсним об"llадFIаIIFIям.

так як використову€ться для важливих
дослiджень, таких як:
. I]итоморфологiчнi дослiллtення
rкiночих статевих органiв, що
допомага€ визначити дисплазiю, рак;
. Аналiз вилiлень iз сечостатевих
органiв, допомагае визначити
запалення сечостатевих органiв;
. Формули KpoBi, допомагае визначити
стан пацiентiв i коригува[Iня
подальшого :riкування ,

. Мiкроскопiя осаду ce.ti, допомага€
визначити стан пацiегrтiв i

коригування подальшого лiкування;
. Мiкроскопiя видiлень на наявнiсть
навколоплiдних вод, доllомагае при

рiзних TepMiHax вагiтностi визначити
передчасне пiдтiкання навколоплiдних
вод вiдбувасться найчастiше при
вагiтностi яка проходить iз запальними
процесами пiхви i шийки матки. Пiд
впливом мiкроорганiзмiв плодовi
оболонки стоншуються втрачають
свою еластичнiсть i не MolcyTb в
повнiй Mipi виконувати своТ функцiТ.
Внаслiдок цього вiдбуваеться
пiдтiкання навколоплiдних вод.

30 Щентрифуга 4 18 000,00 ]2,00

,Щооснащення вiлдiлення лабораторних
дослiджень надасть можливiсть
збiльшити перелiк аналiзiв для
точностi поставленого дiагнозу

31
Аналiзатор
сечовий

l 48 000,00 48,00

з2
IмуноtРлуорес
центний

1 43 200,00 4з,20

а1JJ
ваги
лабораторнi

1 8 440,00 8,44

з4 термостат 6 22 800,00 1з6,80

35

Сканери для
штрих кодiв
Syble та
принтер
штрих кодiв
Godex DT2x
хв-2108_А

6 9 000,00 54,00

зб

Пробовiдбiрн
ик повiтря
мirtробiологiч
ний

2 123 000,00 246,00
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3/

Лiчильник для
лейкоцитарноi
формули
лабораторний
с-5

2 7 200,00 74,40

Лiчи:rьник лейкоцитарноi формули
KpoBi призначений для пiдрахунку
лейкоцитарноТ формули KpoBi, рахунки
еритроцитiв i iнших рахункових
процедур, виконуваних при аналiзi
KpoBi. Лiчильник лейкоцитарний
забезпечус незалежпий рахунок на 24-
му канаJIах з поданням результатiв
рахунку на цифровому табло.
Пiсля пiдрахунку забезпечус подання :

. загальноi суми

. абсолютних значень по кожному
каналу (виду клiтин)
. О/о вiд загальноТ суми по кожному
Ka[IaJIy.

В лiчильниttу лейкоцитiв З-5
передбачена моrкливiсть
програмування вiд 50 до 950 клiтин з
кроком 50 клiтин (лiчильник дозволя€
встановлювати з дискретнiстю 50
контроJIьну суму з видачек) звукового
сигналу при досягненнi цiсТ суми).
Введення iнформацiТ в лiчильник -

клавiшний зi звуковим
пiдтверджеFIням натискання.

з8

Аналiзатор
гематологiчни
й
автоматичний

1 245 000,00 245,00

/fля дооснащення вiддiлення
лабораторних дослiд>tсень

з9

Автоклав
вертикальний
з функцiею
охолодження

2 510 000,00 1 020,00

40
Флуоресцентн
ий аналiзатор

1 37 000,00 37,00

41
!озатор ,

перемiнного
об'сму

2 15 000.00 30,00

42
Кошик
сlтчастии до
автоклаву

4 9 100,00 з6,40

4з
Розморояtувач
rtpoBi

1 l31 780,00 131,78

Розмороrкувач плазми необхiдний для
роботи з порцiями пJI€lзми,
крiопреципiтату та еритроцитами.
Програмне забезпечення контролюс
процес розморожування, а система
подачi тепла дозволяс розморо)Iiувати
кожну поршiю окремо, В результатi
забезпечуеться максимальна безпека i
зручнiсть зберiгання компонентiв в
банках KpoBi.

\7



44 Щифровий
мамограф

1 8,725 260,00 8 725,26

Мамографiя дозволяс чiтко з'ясувати
локалiзацiю та поширення злоякiсного
процесу новоутворення i надае
моlкливiсть дiагностувати дрiбнi
вогнища. Ilосднання цих двох методiв
обстеження дозволить дiагностувати
наслiдки РМЗ.
Проведення маммологiчних дослiдхсень
грулноТ залози у rKiHoK з цiллю
раннього виявлення ракових пухJIин,
доброякiсних новоутворень та iнших
паталогiчних cTaHiB. При допомозi
маммографiчних дослiдхtень
новоутворення молочних зчUIоз

можливо вияви-ги за декiлька poKiB до
зовнilпгtiх проявлень або мояtливостi Тх

пропальпiровати.
Придбання сучасного маммографа

I{адасть моrкливiсть охопити значну
бiльшiсть населення для раFII]ього
вия влен ня онкозахворюван ня грулноТ
залози що обслуговуються в хtiночiй
консультацiТ КНП "Киiвського мiського
пологового будинку ЛЪ 3"

'

Неза-петсно вiд BiKy, мiсця проживання чи соцiаIьного статусу, люди усвiдомлюють, що
мають право на значно краще медичне обслуговування, в тому числi умови, в яких вони iх
отримують. Враховуючи великиЙ TepMiH експлуатацiТ будiвель вони потребують капiтального

ремонту примiщень. мереж, сходових клiтин, лiфтiв тощо. В межах фiнансового ресурсу з

урахуванням першочерговостi здiйснюеться планування капiта_пьних видаткiв у розрiзi
об'ектiв, виду робiт та ik обсягу. На 2020-202З роки IIланусться провести капiтальнi ремонти
назагальну суму 103 830,1 тис.грн.

OpieHToBHa потреба в асигнуваннях на проведення капiтальних peMoHTiB в 2020-202З роках

Наймеrrування (робiт або об'скry) Поryжн
icTb

BapTicTb робiт (тис.грн.)
PiK виконання робiт

2020 2021 2022 202з

Капiтальний ремонт трубопроводу КНП
кКиТвського мiського пологового будинку Лч3>
м. Киiв, вул. Василя Кучера. 7

285
пог.м

з80

Капiтальний ремонт системи сповiщення та
похtежноi сигналiзацiТ КНП кItМПБ ЛЪ3> за
адресою: м. Киiв, вул'. Васи.lrя Кучера, 7 в м.
Кисвi

14211,2
кв.м

2|97

Капiтальгtий ремонт системи вентиляцiТ
головного Kopl]ycy в KHII КМПБ Лч3 по вул.
Василя Кучера, 7

21

система
4з886

18



кКапiтальний peMoTrT примiщень головного
корпусу в КНП (КМt]Б ЛЪ3> по вул. Василя
Кучера,7 вм.КиТв>>

5п 7)
кв.м

7 808

кКапiтальний ремонт сходовоI к;riтини з

першого псl шостий поверх медичного корпусу з

виходом на технiчний поверх КFIП (КМПБ ЛЪЗ)
по вул. Василя Кучера 7 в м. Кисвi>

47,4
кв.м

960

Замiна пасажирських
КМ1-IБ N,З " м. КиТв,

лiфтiв }lbl ,га ЛЬ2 КНП "

вул. Василя Кучера,7
2 пт. 3000

Капiтальний ремонт вiдлiлення пато.ltогii
вагiтних КНП " КМПБ NЬЗ " м. КиТв, вул. Василя
Itучера,7 ( в т.ч. ПРОЕКТI]I РОБОТИ)

828,5
кв.м.

1000

Капiтальний ремонт вiдlliлення фiзiологii ЛЪ2

КНП " КМПБ Nq3 " м. КиТв, вул. Василя
Кучера,7 (в т.ч. ПРОЕКl-FII РОБОТИ)

4з|,7
кв.м.

500 6000

Капiтальний ремонт вiддiлення (liзiологiI Nч 1

КНП " КМПБ NЬЗ " м. Киiв" вул. Василя
Кучера,7 ( в т.ч. ПРОЕКТНI РОБОl^И)

1452,27
кв.м

1 000 20000 1 9000

Капiтальний ремонт захисгtсlТ споруди
цивiльного захисту КНГI " КМПБ JфЗ " за
адресою: м. КиТв, вул. Васи:rя Кучера,7

1з1.2
кв.м.

2059

Капiталыlий ремонт
кМПБ ЛЪ3 " м. КиТв,

<абiнету пс}tхолога КНП "

вул. Василя Кучера,7
550

Замiна грузових лiфт
}]ЪЗ " м. КиТв, вул. Bt

в N'gl та Jф2 KHI] " КМПБ
-силя Кучера,7

2 шт. 1000

Капiтальний решtонт пожехtноТ сигналiзацii
примiщеtль головного корпусу, з облаш,гуванням
кабiнету телемедициl:Iи в КМПБ Nч3 по вул.
Василя Ky.lepa. 7 в м. китв

45,8
кв.м.

4000

Разом: l 0688 5з652 24000 25000

i

Викоrrання цього завдання забезпечить створення комфортних умов перебування
пацiентiв пiд час лiкування, дозволить фахiвцям наlIавати високоякiсну медичну допомогу
вiДповiдно до стандартiв та сучасних потреб, а також забезпечить пiдвищення рiвня закладу
та розширенtlя видiв надання медичноТ допомоги.
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]4. АНАЛIЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДIЯЛЪНОСТI
вироБt]ичА IIIяJ Iы-IIсть

Предметом дiяльностi пiдприемства с:

,/ медична прuпr"цu;

'/ наДання вторинроi (спецiа-гliзованоi) або третинноТ (високоспецiалiзованоТ) медичноТ

допомоги та ме!ичних послуг в амбулаторних або стацiонарних умовах;
,/ пРОвад}кення дiяльностi, пов'язаноi з виготовленням, зберiганням, придбанням,

реалiзацiею (1iлпуском), використанням, знищенням наркотичних засобiв,

]Iсихотропних речовиll i прекурсорiв у порядку, визначеному законодавством Украiни;

проведення медiичноТ експертизи з тимчасовоТ втрати працездатностi, видача та
l.проловження листкlв непрацездатностl, надання трудових рекомендацlй, направлення

осiб з ознакамй втрати працездатностi на медико - соцiальну експертну комiсiю,:-
I

спрямування паlhiентiв на медико-соцiальну реабiлiтацiю;
iнадання платниN послуг вiдповiдно до законодавства Украiни; своечасне та якiсне

..i.
лlкування пацiеЬтiв з використанням комплексу необхiдних i доступних методiв,

l

диференцiйованlай пiдхiд до вибору методiв та засобiв лiкування рiзних категорiй

пацiснтiв iз заýезпеченням принципiв безllерервностi, послiдовностi та етапностi,
l

iндивiдуальногоiпiдхо2lу в оргагriзацiI та провеценнi дiагностики та лiкування;

забезпечення квqлiфiкованого медичного нагляду за перебiгом вагiтностi, стацiонарноТ
i

медичноt допоп4оги пlд час пологiв i медичнрi допомоги MaTepi та новонародх<енiй

дитинi;
,/ своечасне ня пацiентiв у вiдповiднi]спецiалiзованi вiддiлення для надання

вторинноi (спецiалiзованоТ) або третиrrноТ (високоспецiалiзованоТ) медичноi допомога

у випаlIках погiршення стану та по,греби в iT наданнi;

,/ консервативне i Вне лiк5,gпння пацiснтiв; вiдновлення

репродуктивного з;lоров' я;

'/ розроблення, упРовадження та застосуван}Iя нових методiв лiкування в установленому
L

законом порядк};
]

консультативно Jлiагностичнi послуги ;

наДання медичfiоi допомога пацiентам гiнекологiчного профiлю, якi перебувають у
.]

невlдкладних станах;
!

..I
КВа-гriфiковане й jповне обстеження осiб, якi звернулися до >lсiночоi консультацiТ;

i__:__ Е , |-
ЦrЛОдоOовии прI4иом пацlсн,Ilв, потерпlлих, вагlтних у передпологовому та пологовому

ПеРiОдах, яких дiоставляють бригади екстреноТ (швидкоi) медичноi допомоги, або якii-
-lЗВеРТаЮТЬся беjпосередньо у приЙмальне вiддiлення, зокрема i за направленнями

l.I
структурних пiдЬоздiлiв Пiдприемства або iнших закладiв охорони здоров'я;

I|2о
I

l
i

!

t

l

I

,l
l



взасмодiя iз охорони здоровОя незалежно вiд форми B"rtacHocT,i та

гriдпоlэядкуванн , вищими навчaшьними закладами, 1цо готують фахiвцiв медичного та

фармацевтично про(liлiв або забезпечую,l,ь Тх пiслядипломну ocBiTy, та iншими

науковими , зокрема й iноземними, в порядку, передбаченому

законодавством краirrи;

,/ органiзацiя i провелення невiдкладних лiкарських оглядiв та дiагностичItе обстелсення

вiдповiдно до стану пацiентiв i ло,герпiлих, що ]звернулися до прийм€шьного вiддiлення,
i

а також ix госпiliалiзацiя до ПiдIrри€мства:]а показаннями;
i,/ проведення санifарно-просвiтrrицькоi роботи серед населення з rrитань профiлактики i

надання першоi [опо*о." в разi раптових захворювань, нещасних випадкiв i отруень;
]

,/ провадженr" .оd.rооuрськоi дiяrIьностi банкiв ]Iуповинноi KpoBi, iнших тканин i клiтин
I

lлюдини; 
i
l,/ провадження зоgнiшньоекономiчноi дiяльностi вiдповiдно до законодавства Укратни.
I

I

Аналiзуючи покфники роботи акушерських вiддiлень з пiсляпологовими палатамиl,
I

планусться збiльшити кiлькiсть до 3б00,

кiлькiсть пологiв

3424

20l 8 20l9 2020 (прогноз)

сумiсного rrеребуванп"] *ur.pi i новонародженого за 2019 piK можна вiдмiтити збiльшення
l

кiлькостiпологiв зЗ424в20|1 роцiдо 35З9в2018роцi таЗ594в2019роцi,тав2020роцi
l

i

Кiлькiсть пологi!, при яких проведена операrliя ручноТ ревiзii cTiHoK порожнини матки

в пiсляпологовому п"р]олi зменшила ся з 262 в 2О17 роцi до 2О'/ в2018 роцi та вiдповiдно до
i

17 б в 20119 роцi та прог|rозусмо Тх rrодальп]е зменшенlrя i в 2О2О роцi до 161 .

2ti

3539



кровотечi в ранньому пiсляпологовому перiодi

---.Г-__+._-..i
l20|'7 i 2018 ,2019 2020 (прогноз)
l
l:
j

IАктивно пiдтриЦуеться статус пологового будинку доброзичливого до дитини
l
l п ry r \

i

i

Поitазники ранньоi неонатальноТ cмepTнocTi
i новонароджених
l

10

Il

I

I

I

I

I

l
Il.
фкl

i

i

l

l
i

l

l
I

акушерс

262

(пiдтвердженням чого ie .Щиплом 1I мiсце у KoнKypci <Лiкарня доброзич.тIива до дитини>):
I

партнерськi пологи, коfiтакт шlкiра до шкiри, раннiй початок грудного вигодовування, сiмейнi
I

пiсляпологовi патrати. l

Сучаснi ,e*"on{.iT що використовуються в поJ]огах позитивно влливають на стан
I

здоров'я породiллi тф новонародженого та знизили показники ранньоi неонатальноТ

c'epT'ocTi новонарол!.пr*.

4,2 з,7 i c,r

iil:д hl= l,., i*=
Е о% нелонtltuених лiтей
l перенатаrrьна cMepTHir
y перинатальна cMepTtti

I рання |lеоllата.льна см

iз trcpcBe,llcllttяpl в irlrlIi JII IЗ

Робота жiночоТ консу:rь,rацiя

лъ КритерiТ оцiн :и роботи ЖК 20l7 2018 2019 2020
(прогноз)

1 Населення (жiнк { старше 18 р.) 4728з 481 1з 4841 1 48560

2 Жiнки фертильн lго BiKy 30635 31487 з|442 зl389

J Перебувало на ol лiку на 1 сiчня 94з 915 797 8l1

4 взято на облiк Bl гlтних 207з 1 бз9 1524 |640

5 Пренатальна смс этнiсть 0%: 8-4,2 9-5,з 6-з,9 6-з,9
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-антинат€}льна лэ1 8-4,7 з-ll,9 з-1,9

-рання дитяча сN эрl,нiс,гь д-1 ) l -0,6 3_ 1,9 3-1,9

6 Переривання за tедпоказами 7 6 9 9

7 JIiкарiз FМF 0 0 9 9

Аналiзуючи поl

та порiвнюючи з робо,

пролiкованих гiнеколо

5З66 у 2019 роцi та прс

Порiвнкlючи осс

районiв можна говори]

iнших MicT,

tзники роботи гiнекологi.п""*l"iддiлень КНП кКМПБ Jrlb3> за 2019 piK
I

lю за 2017,2018 рр можна зробити наступнi висновки, що кiлькiсть

чних хворих збiльшилося з 5:186 у 20i-7 роцi до 5260у 2018 poui та
:

нозовано на2020 piK 541б. 
i

ливостi госпiталiзацiТ хворих району обслуговування та сумiжних

t про стЕrлу тенденцiю, щодо gбiльшення кiлькiсть госпiталiзованих з
]

]

ть пролiкованих гiнеколодiчних хворих, 54|6
5366 I5260 П

Лапароскопii

s2017
r20l8
l2019
а2020 (прогноз)

2з

2020 (прогноз)

Гiстероскопii

l2011
r20l8
,':2019
S2020 (прогноз)

l20l1
r 20l8
сё 20l9
l2020

i

l

l

I

(прогнозi
l

I

l

51 86

Порожниннi
операцiI



/]жереrrа о,грим

бюджетнi

асигнувань у

коштiв отриман

обслуговування

5. ФIНАНСОВА ДIЯЛЬНIСТЪ
I

ня коштiв пiдприемства с:

(пiдприсмство с оrlержувачем бю2lтсетних коштiв в межах бкlд>ttетних

iдному бюдхtетноlчlу pol1i в,г.ч. бюдже,г розвит,ку)

за наданIIя медLIчних посл)/г вiдповiдrrо до flоговору про медичне

N904З7-населення за програмою медичних гараFIтiй вiд 01,04.2020

Е420-Р000 з На ьною службою здоров'я УкраТни;

надання в примiщень;

iншi джерела не poHeHi чинним законодавством.

ра доходiв КНП "КиiЪський мiський
2011-2020 рр.

зменrшення власних
звiльненi вiд оплати peHlly.

пологовий будинок .ПlЪ 3"

ьв2020 роцi пов'язано з тим, що на перiод карантину орендарi

Структура витрат 2017-2020 рр.

Бкlджетнi lсошти (м
та бюдяtет розвитк

евий бюджет 5з944,9 86 зз7,з з2 477,5

16 425,]

Власнi лIадходженн 84 l 4,1 11 3]6,7 124467,9

1|94,з 1 з61 .0

iIлатнi послуги (i 451 ,з

Благодiйнi внески,
дарунки 4|77,] 91з3,5 257,0

Кошти НСЗУ 122 214,з

Разом дtlходiв 593l6,9 977l4,0 156945.4

( 2111) збL)]9,4 71 131,0

Нарахуваllня на оплат)i праlli (2120) 15 648,8

60 950,0



Предlмети, MaTepi

iHBerrTap(2210)

обладнання

Медикамен,ги та пефев'язувальний iHBeHTap 9541t,4 |5490,2

Про2lукти харчу]]ання

Оплата посJIуг) KpiM кфмунальних (2240) |49|,9 1857,1 зз52,1

Видатки на вiдрядженFя (2250)

я (2271)

Оплата водопостачан r|я (227 2) 557,0

Оплата елект,роенергi (227з) l630,8

оплата iнших ене iTB (2275) 0

з7,6

i

I

з15,2

OKpeMi заходи по i реа:riзацiТ дер)(авIIих
програм, не вiднесеliлi до заходiв розвитку

Iншi гtото.tнi видатки (2S00)

Придцбання обладн (з 1 10) 5530,7

Капiтальний ремонт ( 4507,0 16425,7

9]110,2 156945,4

ffоходи всього: в T.Il. 97I|0,2 156945,4

Чис,гий дохiд вiл
(ToBapiB, робiт,

iзацiТ продукцii

) в тому числi: 75126,5 114250,з

за рахунок бюджет*tих коIштiв 5644з,0 6991 1,5 з2097,5

IHrui операцiйнi дох в тому числi 1545,з

дохiд вi2l оrrерацiйн Т оренди активiв

HallcoBi показники дiяльнос,гi I{НП "КМГIБ N93"



iншi фiнансовi доход
(капiтальнi iнвестицi 4281,л 4 507,0 16 425,7 з4494,8

Iншi дохо/lи, в тому I ис;ri (амортизацiяr) ]09,9 1548,6 з55з,6 б655,0

дохiд вiд безоплатно эдержаних активiв 10.б l5.0 64.7 6398,0

Витрати всього в т.ч 59791,1 70085.2 97].10,2 156945,4

Собiвартiсть реалiзов
(T,oBapiB, робiт, посJIу

|аноi 
пролукчii

l.) 49222,з 60455,з ]529з,9 |0469з,9

Адмiнiстрат,ивнi ви,г1 ати 8012,9 9841 .б 12257.2 177з5,2

Виr,рати на збут

Iншi операцiйнi витр Lти 30,9 94,з l57,9 621,5

Iншi витраги ( капir,а IbHi ilrвестицiТ) 428I,2 4 507,0 lб 425,7 з4494,8

Фiнансовий резулы,а 0 0 0 0

i
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6. РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦIАЛУ
;

Фiзичнi особ4 (%)

,12,8 i

ZJ, l

2з,4

r Середнiй медперсонiul
r Iнший персонал

краlни.

о права

ування.

эiв, пlо

:1iальну

Iптатна

iцqTn -

l Лiкарi
a Спецiалiсти н ики

Охорона здо

Праlця медичних прi

людини i громадян

Ефективна органiза

забезпечують сусп

стабiльнiсть у суспi.

Згiдно штатЕ

чисельнiсть працiвr

427,00 одиниць, щ()

bcтBi.

)в'я е однiсю з найвакливillтих галузей соцiальноi сфери Украiн

,iвникiв безпосередlньо пов'язана з реалiзацiсю конституцiйного праl

-Ia на охорону здоров'я, медичну допомогу i медичне страхуванн

iя працi медичних працiвникiв е одним з основних факторiв, п

ьне ]]а особисте здороlз'я i. як наслiдок, обумовлюс соцiальr

|го розпису пiдприсмства, затI}ордженого станом на 01 ,04.20 Iптат]

lKiB складае - 513,00 штатних одиниць, з них сРак,гично зайнято

клада€ 8З,2О/о, в тому числi по категорiях

KaTel opiT
ШTaTiri

:

одиницi

Фактично

зайнято

Фiзичних

осiб

JIiKapi l00,50 qqý 101

Молодшi спецiалi

освiтою

ти з медичI{ою :

196,75
I

194,75
l45,00

Молодrrrий медич ий персона.lt 115,50 1 15,50 100,00

С]пецiаliсти з нем( дичною освlтою з2,,l5 7),75 26

Ilлший персонал 67,50 65,00 55

Всього 513,00 507,5 427,,00

27

Молодший медперсонал



I

i

i

вiдповiдно др дiючого :}аконодавства на пiдприемствi проводиться виплата
l

обов'язкових доплат] та надбавок до tIосадового окладу.
I

l

l

Ререлня заробi,гна плата вiлповillно по рокам
ll.
i 

,.а категорtям працlвникlв склада€:
l

всlх

н.

2017 р. 2018 р. 2019 р.
2020 р.

прогноз
JIiKapi 7502 9075 1 0983 20076

Середнiй медперсоI{t I 6723 775з 8969 12595

Мо.тrодший медперсо {ал 4686 5257 _5бз0 804б

Спецiалiсти-немедик ]428 ,l020
9767 17657

Irrшi 4348 5з54 5592 6862

9075

liil
r';riIcapi

200,76

I09tlз

lllll
меl(пероонал a молоlltuиi.i мелгtерооtiал a ct-teltiа'ticT,и нс модики r iHrr:i

оплата пра$i здiйснюеr,ься за рахунок кош,гiв мiсцевого бюджету та коштiв за

програмою меlIичних гаранr.iй вiдгIовiдцно до ,Щоговtlру з I IСЗУ.

l

l

I

I

_]



7. SW

:]::: ::]::::.:::::

управлiння;,/ Взаемодiя в

,/ .Щосr,атне ком

Комфортнi у
Високоорганi вана 0истема

HHi меди.lноТ

:,/ Можливiсть впровадження
платних медичних послуг;
,/ Впровадrкеннямедичноi

iнформацiйноi системи Helsi;
,/ Розширення спектру медичних
поСлуг;
,/ освоення нових медичних
технологiй;
,/ Створення спецiалiзованих
вiдлiлень (чентрiв);
,/ Залучення благодiйних фондiв,
донорських коштiв, гралlтовоi
доfiомоги;

,/ Звiльнення квалiфiкованого
персоналу;
./ Висока BapTicTb вIIровадження
iнновацiйних методiв дiагностики т,а

лiкування.
./ Посилення позицiй KoHKypeHTiB;,/ Зменшення кiлькост,i пацiснтiв на
перlод епlдем1l та здlиснеFIня заходlв lз
заI IоOlгання поширенню гостроl
респiраторноТ хвороби COVID- 1 9.

]

lIогlомоги мiж поло вим Сjулитlком та
закjIадамIл первин

доtIомоги;

,га третинноi меди,-tнсli

,/ Укладений з Н У договiр на 9 пакетiв
надання медичн х I]осJIчг за
програмою чtlих l,аранr,iй;

KTyBaIIHrI
комгt'ютерною т

,/ Вiдпрацьован
офiсrlою техl-tiкою
,rехнологiТ;

ниt{их IlJIolll;
,оплення,

слАБкI

Сертифiкован
Квалiфiкован

використаннi сучасн
технOлогlи.

сl,орони

система якостi;
й персонал;
ви роботи;

./ Резерви вир,/ Геог,рафiчне

,/ Потреба в про
peMoHTiB;
,/ Потреба в оно
техl-tiчноi бази;,/ Поr,реба у вп Hi ittновацiйних
меr,одiв ,цiагностики JIlкVвання.,/ Недостатня пi калрiв у

,/ Вирiшення п
кафедрами кому их та iнших
ексI|луатаltiйних уг.

ннiкапi,гальtlих

Hi матерiальFIо-

iнформацiйних

ня вiдшкодуван]{я

29
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I

СТРАТЕГIЧНI нАпрrIми,гА цrлI розвитку

NЪ з/п
Найменув ,нI{я ст,ратеt,i.tllих rtiлей та

заI]лань

Одиниця
Bl.rMipy

Плановий перiод
(прогноз)

2021 2022 202з

l 2 _) 4 5 6

l
С,гратегiчниi

системи упрi

наrlрям: "С],rворення ефект,ивl

влiнllя"
оТ, гtрозорс,li, вiдкри,гоТ ,га гtlучкоТ

1.1
Стратегiчна tiль: "Удос](оналення rrрофесi

управлiння"

ноТ гriдготовки калрiв з питанI)

органiзацiТ Ti

OcHoBHi завдання:

1.1.1

забезпечити
адмiнiстраr,и

IIерсоналу

сучасного м(

пiдготовку кадрiв
}но-управлiлтського

з урахуванIlям основ
F{едж(менту.

особа 6 6 6

1.2, Стратегiчна медичних кадрiв"

OcHoBHi завдання:

1.2.1

забезпечити
лiкарiв та
меличною о(

tIроходженнrt атестацiТ

середlнiх спецiалiс,riв з

вiтою.
% 100 100 l00

\.2.2.

Забезпечити 
|практичних 
i

робочих ..^l

спlльних за
,riдurщ.r", l.l
досвlдом з ц

медичних i ci
-iроооти з пач]

проведення науково-
конференцiй, симпозiумiв,
riHapiB i нарад та iнших
ходiв, якi спрямованi на

квzrлпiфiкацiТ та обмiн
Iитань управлiння, надання

упутlriх послуг, покращення
ентами, тоtцо.

захlд 4 4 4

1 .3, Стратегiчнrr |iль: "Форм)/ваtlня ефективноТ вмотивованоi команди"

OcHoBHi завдання:

1.з.1

Зменшlл,rи

спецiалiстiв

рахунок рег
збiльшення з

п.llиннiсr,L молодших
з медичною осlзiтою за

/люваFIня оплати працi ,га

rробiтноТ плати працiвникi в.

о//о

звi.lrьненя
5 J )5

l
l

l30 
l
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l.з.2.
l Iiдтримуват
сtIрямованI,Iх

взас:модiТ, сп

i.l систему заходiв,
i...i на покраtцеt{FIя командноl

iвгrрацi, вiдкритостi.
захiд 2 2

,)

1.4. стратегiчна tiль: "()рганiзацiя роботи l{HI "кмпБ J\b: ,'

OcHoBHi завдання:
l

1.4.|
Вiдкри,ги на
кабiнет репр

iазi жiночоi консу-тtьтацii -
lдукr,ологiI

nlK
I

:Виконання
+

1.4.2.

ОгrтимiзовуЕ
видiливши л

операцiй, згi
IIа FIадання N,

tти лiхtковий фонд закладу,
хO(а для сиNIуJIьт,аIJних

ц{о з потребою та попитом
эдичнсiТ допомоги.

plK
]виконання
l

.

+

1.4.з.
I}iдкри,г,rя н

п,tамологiчтли

L базi хtitlочоТ коr;су.пьтацiТ

i кабirrет
] p,n

виконаFIня
+

2.
Стратегiч iий наlrрям: "Забезпе.lення органiзацiT та якостi надання медичноТ

допомоfи'О
:

2.1 Стратегiчна tiль: " Покращення якостi надЕння медичноi допомоги"

ОсrIовнi завдання:

2.1.| l]бiльшення tiлькостi пологiв од. 3700 з750 з800

2.|.2.
Скорочення

дtlяl гiнеколо
)ередн ього TepMiHy лi>tско-
,iчllих хворих.

Lriжко/день 4 4 1ý

2.1,з Скорочення
дня родiль т

середнього "гермiну лiжко-
L поро7liль.

лiжко/день
l

4,2 4 з,5

2.1.4. Скорочення
дI{я в патол(

середнього,герплiну лiжко-
гiт вагiтних.

лiжко/день
:

5,5 5 4,5

З.Стратегiчний напрям "П<lкрапlеttня магерiа-l

е(lек,гивнос,гi вlлкористаrI н

1ьно-технiчноi бази , пiдвищення
я примiщеньО'

з.1
CTpaTt

уста:

щЕjLцЦц " .Щооснащення закJ

куtsанням згiдно табелю MaTer

tаду необхi;fним обладнанням та
l,i а_rtьно-технiчного ocFl аtцен гtя"

()cltoBHi заходи

з.1.1 /{ооснащенн
:lапароскопi,

l вiдlti:Iенняr гiнекоrlоl ii Ns2
ною сr,iйкокr

од. 2

з.1.2.
/(ооснаrценн
тa NЪ2 столол

е;lектрогiдра

вiддi_lIення гiнеко_llогii Ns l
операцiйним
пiчним

од. 1

l

31 ]
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3,1 ,3

f]ооснаrценн
та Jф2 та жirl

гiнекологiчн

r вiддlirlення гiнекологiТ J\Ъ 1

)чу консультацiю

tми крiслами 0д.

f
_) 2

з.|.4,
!ооснаtценн
та iнтенсивн
наркозно-ди]

t вiддirIення анестезiо;rоr,ii
li терапii апаратом
,аJIьним од.

3.].5.
f{ооснаrценн
напiвавтомаl
сr-ерилiзатор

r лабораторiI
ичним коагуJIоме],ром та
)м од.

2

3. ] .6.

f(ооснаrценн
r,ерапiТ }IoBot

гtос,тiнтенсиr

доглядом вiд

системами Ti

терапiТ

r вiдIirlення iнтенсивноi
арод}кених:]

шиN,I'га нео}IатаJIЬниМ

(ритими реанlмац1 иними
апара гами неiнвазрtвноi

од.
4

з.|.7 .
Дооснаtценн
аIIаратом pel

: вiд2цi.llелlttяt гiнекоrlоl,iТ ЛЬ2

rгенilзського l,иI ly С-2цуга

од.
1

з.1 ,8
f(ооснащенн
IIОJIОГОВИМИ

l вizf,lti:Iення фiзiологiТ Лч1

Ii хскам и траrrсфirртчrерilми

од.
9

3.1.9. Дооснаtценн
(lетальнимlа

l вiддtiлегtllя фiзiологiТ NЬ1

лонir,орами

од.
6

з.2.
Стратегiчна цiль "I Iiдвиlцити енергоефектл

енергозбере:

tвгtiсть, впровадити сучаснi технолог,iТ

)кенFIя"

OcrroBHi заходи:

з.2.1

зменшlати о(
енергiТ за ра)
тa клапанiв t

регулюванIIя
примiщень гI

сяги споживання тепловот
y}IoK встановлення KpaHiB
а радiатори, з метою
температурного режиму
)логового булиrrку.

тис. грн l00,0 50,0 30,0

з.2.2.
замiни,ги лап
енергозберiг,

пи розжарюванIIя на
Lrочi .ltzt_мгtи

тис. грн 30,0 20,0 l0,0

-1 .Z.э
Зменшити о(
erIeKTpoeHepl

дlагчикilз рух

сяги сIlоживаItIIя
iT за рахуrrок вс,гаIIовленнrI ],ис.r,рн 50,0 30,0 20,0

4,1
Стратегiчн

доходiв
цiль <<Впровадження у КНt{ (КМПБ ЛЬ3> додаткових джерел

l

основн заходи:

4.1.1

IJпровадrкен
медичних п0

21оговорiв з I

сl,раховими ]

ш додаткових пJIатних
:луг iзаключення
ри]]агнрIми закладами та
омпанiями>>

piK
иконання

+ +

з2



Структура дохо

9. очIкувАнI

KHll "КиiЪський мiський

РЕЗУЛЬТАТИ

пологовий будинок JV93" 2021 -2023 рр.

/[лtерело д|*oou 2021 2022 202з

Бкl,цхtетlлi кошr:и (Mi

бюllхсет розвитку)

цеврtй бюджет,l,а

60326 25 479.6 з2]22,8

з них:
бюджет розвитку (за
бюllжетrtих копrтiв)

плови видli.llеrIнrI 5з65 25000

Власнi надходхtення
надходжеFIня за opel
illтopHaTypy, вiд pea.l

lзil(l,ilкодування за ко
та експлуатацiйнi по
ОРеНДаРЯМИ, ПОДаТОl(

\вклIоLIають
цу, за
iзаrliI брухту,
лунальнi послуги
iлуги

на землю)
2266, 5 856,7 2546,1

кошти Нсзу (держа зний бюдлсет)
169 000,0 165978,4

Разом доходiв
210з\2 2 200 зз6,з 201247,з

(

п

я заробiтна плага вiдповiдttо п,о прогнозу 2021-2023p.
i

та категорiям працiвникiв 
"j.pn. 

склада€:

202l 2022 202з

JliKapi 21 281l 26 294.26 Zэ 91 1

Сере2lнiй медперсон, п 13 з51 21 ]з2,18 15 00]

Молодший медперсо ,Iал в 529 || 946,]з 9 583

I

Спецiалiсти-немедикi 18 716 2\ з67,86 21 029

IllrIri (допомiжний п, рсоrrш) 7 274
9 з 1з,58 8 l73

Фiнансова дiяльнiс-г
о:rог<lвий буllиrrок Nч

i

Комуналы{ого некомерцiйнtЬго

розпочата з 01.02.2020). 
,

]

I

ззi
l

]

пiдlтtриемства О'КиI'вський MicbK ии



Очiку Hi фirrансовi показники дiяльцостi КНП "КМПБ JЪ3"

2021-202З рр.
,l,ис.

найменуван
l

lr"

2021
l

2022 2023

ffоходlи всього: в т.ч. 2I0зl2,2 
.

2l2 215,0 20l 247,з

Чисr,ий дохiд вiд реа
продцукцiТ (ToBapiB, рс
послуг) в тому числi:

LзаI{ll

5iT.

]

i

I

l

122429,0 
]

153 799,8 1411 666,4

за рахунок бюдrкетr их к<lrrrгiв 6674,0 
|

25 479,6 7 722,8

IншIi операцiйнi дохоi
числi

и, в,гому
2140,0 l 66з,2 2 476,з

дохцl вtд операцiйнс
активiв

оренllи I

1653,0 I

l
845,7 l912,6

IHrпi фiнансовi ltоход
(кап ir-zLrrbHi iнвестицii 8092з,2 49 000,0 51 52],2

IHrrri :lоходи, в тому r] {слl 4820,0 7 812.0 5 57],4

дохiд вiд безоплатно
активiв

l{ержаних
4820,0 7 8|2,0 5 5]7,4

В1.Iтрати всього в т.ч. 2I0з12,2
l

]

l

212 275,0 201 247.з

Соб iBapTicTb реа-гriзов
продукцii (ToBapiB, рс
послуг)

tHoi

5iT,

I

I

il|2667J 
i

138 965,6 1з0 з7|,2

Адмiнiстративнi вит,р tти
l

162з4,3 l']
j

2з 491,9 l8 785,3

Витllати на збут
t

IrlшIi операцiйнi витрz lи 487,0 I 81 7,5 56з.6

[tлшi витрати (капiтатt

iнвест,ицiТ)

)Н1 ]

80923,2 ] 49 000,0 51 527,2

ФiнансовиИ n.rvnorur| 0
]

I

0 0

з4

l

]

l

i

I

l

I

l



огIт,имiзацiя

С,гворення н вих структ),,рIrих гliдрозлiлiв.

-с

Модернiзацi

- доосна

- спецiапi

.Щиверсифi

Щозавантаже ня ст,ацiонару:

ня TepMiHiB перебування пацiентiв у

стацiонару:

1,1я клiнiчних пiдро:здiлiв, l

iя на високотехl{ологiчнi операчiТ.

нових каналi

застосчванн

/ джерел продаж посJlуг (в r,.ч; не тiльки медичних)).

нових енергозберiгакlчих пiдходiв.

Запровадже я IIриватно-державного партItерства,

з5

:

i

]

Очiкуваними результаrап|и роботи с:

i

ктури лilккового фонду закJIаду вiдповiдно до потреб ринку.

закладi.

K.lricHTcbKoT бази (додатково до держаI]ного замовJIеFIня о,грLIман ня


