УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
вул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, (044) 284-08-02,
тел .«гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail: health@kyivcity.gov.ua , код ЄДРПОУ 02012906

19.11.2021 № 061-11879/04.03

Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
Департамент фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
Постійна комісія Київської міської ради
з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку
Постійна комісія Київської міської ради
з питань охорони здоров’я та
соціального захисту
На виконання рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року
№ 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських
цільових програм у місті Києві» Департамент охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає
інформацію за 9 місяців 2021 року про хід виконання завдань і заходів:
- Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020−2022 роки;
- Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021
роки;
- Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на
2017−2021 роки
Додаток на ______ арк.
Директор

Валентина ГІНЗБУРГ

Заступник директора - начальник
управління лікувально-профілактичної
допомоги
Заступник директора –
начальник управління економіки
Заступник начальника
управління економіки
Головний спеціаліст сектору цільових програм
та спеціального фонду

Галина ЗБОРОМИРСЬКА
Андрій ДОВГОШИЯ
Леся ШМУЛЬКО
Наталія МЕЛЬНИЧУК

Інформація про виконання Міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 р.р.
за 9 місяців 2021 року
1. Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2017-2019 р.р. зі змінами рішення КМР від 27.09.2018 №1526/5590
2. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Виконавці

Термін
виконання

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.

у тому числі:
Найменування заходу
Усього

державний
бюджет

бюджет м.Києва

інші джерела

Усього

державний
бюджет

у тому числі:
бюджет
м.Києва

Інформація про
виконання заходу

Причини невиконання

12

13

інші джерела

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Департамент охорони
здоров'я, комунальне
підприємство з питань
будівництва житлових
будинків
«Житлоінвестбуд-УКБ»

2018- 2023

111 500,00

0,00

111 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

не виконано

1.1.2.Реконструкція будівель Київського міського
перинатального центру - структурного підррозділу
Київського міського центру репродуктивної та
перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16,
у Оболонському районі м.Києва

Департамент охорони
здоров'я,
КП
«Інженерний центр»

2016- 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

7 112,43

0,00

7 112,43

0,00

частково виконано

1.1.3. Реконструкція будівлі Київського міського будинку
дитини "Берізка" з прибудовою корпусу фізичної та
реабілітаційної медицини на вул. Кубанської України
(маршала Жукова), 4, в Деснянському районі

Департамент охорони
здоров'я,
КП
«Інженерний центр»

2019 - 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2,02

0,00

2,02

0,00

частково виконано

1.1.4. Реконструкція з розширенням будівлі Центру
термічних уражень реконструктивно-відновлювальної та
пластичної хірургії КМКЛ № 2 на вул. Краківській, 13

Департамент охорони
здоров'я,
КП
«Інженерний центр»

2019- 2025

70 000,00

0,00

70 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

не виконано

1.1.5. Реконструкція Київської міської туберкульозної
лікарні № 2, селище Гостомель Київської області

Департамент охорони
здоров'я,
КП
«Інженерний центр»

2019 - 2024

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

не виконано

Рішеннями Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №
23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2021–2023 роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про
бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28.01.2021 № 101 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
не передбачено асигнувань на 2021 рік

1.1.6. Реконструкція нежилих приміщень під амбулаторію
лікарів сімейної медицини за адресою: Дарницький
бульвар, 23

Департамент охорони
здоров'я,
КП
«Інженерний центр»

2017- 2021

2 114,40

0,00

2 114,40

0,00

101,93

0,00

101,93

0,00

частково виконано

ПОТРЕБА В КОРЕГУВАННІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ,
ДОДАТКОВІ РОБОТИ. Рішеннями Київської міської ради від 24
грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2021–2023 роки», від 24 грудня
2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 28.01.2021 № 101
«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на
2021-2023 роки» - передбачено 6 000,0 тис.грн

2010 - 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Завдання: Приведення закладів охорони здоров'я у
Реконструкція
капітальний
ремонт закладів
відповідність дотасучасних
потреб
охорона здоров'я, оновлення їх матеріально1.1.1.Реконструкція будівлі Київської міської клінічної
лікарні №6 з розміщенням лікарні швидкої медичної
допомоги "Правобережна" на проспекті космонавта
Комарова, 3, у Солом'янському районі

1.1.7. Реконструкція приймального відділення та
КНП «Олександрівська
спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної
клінічна лікарня м.
лікарні м.Києва, благоустрій території та протизсувні роботи
Києва»
на вул.Шовковичній, 39/1

ФІНАНСУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В ОБСЯЗІ 200000,0
ТИС. ГРН. ПЕРЕДБАЧЕНО У ГРУДНІ ПОТОЧНОГО РОКУ,
ЩО НЕ ДОЗВОЛЯЄ ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ ЇХ
ЗАКУПИВЕЛЬ У 2021 РОЦІ. ЗАПРОПАНОВАНО
ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА
2021 РІК НА СУМУ 186000,0 ТИС.ГРН. Рішеннями Київської
міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023
роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва
на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.01.2021 № 101 «Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» - передбачено 201 000,0
тис. грн
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОНАННЯ ДОДАТКОВИХ РОБІТ, ЩО
СПРИЧИНИЛО КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ТА ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ. Рішеннями Київської
міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023
роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва
на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.01.2021 № 101 «Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» - передбачено 24 000,0
тис.грн
Вирiшено питання оформлення земельної дiлянки, виготовлено
проектну документацiю, знаходиться на розглядi експертної
органiзацiї.
Роботи проводяться згідно з рішеннями Київської міської ради від
24 грудня 2020 року № 23/23 , від 24 грудня 2020 року № 24/24
«Про бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28.01.2021 № 101 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
- передбачено 4 000,0 тис.грн
Рішеннями Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №
23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2021–2023 роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про
бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28.01.2021 № 101 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
не передбачено асигнувань на 2021 рік

Рішеннями Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №
23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2021–2023 роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про
бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної

1.1.8. Реконструкція частини приміщень І-го поверху
нежитлової будівлі під амбулаторію загальної практики
сімейної медицини по вул. Райдужна, 23 літера А, у
Дніпровському районі м.Києва

Департамент охорони
здоров'я,
КП
«Інженерний центр»

2019- 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.9. Реконструкція будівлі на поспекті Свободи, 22-А під
відділення №7 Комунального некомерційного підприємства
"Центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф міста Києва"

Департамент охорони
здоров'я,
КП
«Інженерний центр»

2019- 2021

22 500,00

0,00

22 500,00

0,00

1 920,39

0,00

1 920,39

0,00

частково виконано

1.1.10. Реконструкція будівлі відділення екстреної (швидкої)
медичної допомоги 12 на вул.Джеймса Мейса, 3, у
Солом'янському районі

Департамент охорони
здоров'я,
КП
«Інженерний центр»

2019- 2021

26 210,00

0,00

26 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

не виконано

1.1.11. Реконструкція приміщень захисної споруди № 101401
(модернізація по відведенню підземних вод) (вул.
Бориспільська, 30А)

Дарницька районна в
місті Києві державна
адміністрація

2017-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

частково виконано

1.1.12. Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини
з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги
на вул. Гмирі,8, у Дарницькому районі м.Києва

Дарницька районна в
місті Києві державна
адміністрація

2013- 2022

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

20 794,00

0,00

20 794,00

0,00

частково виконано

Святошинська районна
в місті Києві державна
адміністрація
Деснянська районна в
місті Києві державна
адміністрація

2018 - 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ВИКОНАННЯ РОБIТ ЗГIДНО ГРАФIКУ
(ПОКРIВЛЯ, ФАСАДНI РОБОТИ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНI, РОБОТИ
З УЛАШТУВАННЯ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ). ВИКОНАННО
КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. УКЛАДЕНО ДОГОВIР НА
ВИКОНАННЯ БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ. Рішеннями Київської
міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023
роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва
на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.01.2021 № 101 «Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» - передбачено 53 470,50
об'єкт завершено у 2020 році

2018 - 2021

3 597,40

0,00

3 597,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

об'єкт завершено у 2020 році

1.1.15. Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду
Центральної районної дитячої поліклініки на вул. Північній,
4а

Оболонська районна в
місті Києві державна
адміністрація

2013-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

об'єкт завершено у 2020 році

1.1.16. Реконструкція будівель з добудовою додаткового
корпусу для розміщення Центру нейрореабілітації учасників
АТО Київської міської клінічної лікарні №11
Дніпровського району м. Києва на вул. Рогозівській, 6,

Департамент охорони
здоров'я,
КП
«Інженерний центр»

2019 - 2022

20 000,00

0,00

20 000,0

0,00

2 201,23

0,00

2 201,23

0,00

не виконано

1.1.17. Реконструкція нежитлових приміщень на першому
поверсі будівлі на вул. Будищанська, 3, у Деснянському
районі міста Києва для влаштування амбулаторії лікарів
сімейної медицини

Деснянська районна в
місті Києві державна
адміністрація

2018 - 2021

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частково виконано

1.1.13. Рекогнструкція басейну КНП "Центр первинної
медико-санітарної допомоги №2", вул. Василя Кучера, 5
1.1.14. Реконструкція нежитлових приміщень на першому
поверсі будівлі на бульв. Леоніда Бикова, 7-а, у
Деснянському районі м. Києва для влаштування амбулаторії
лікарів сімейної медицини

Рішеннями Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №
23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2021–2023 роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про
бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ ВИНИКЛИ ДОДАТКОВІ
ОБСЯГИ РОБІТ, ЩО СПРИЧИНИЛО КОРЕГУВАННЯ
ПРОЕКТУ І ОТРИМАННЯ НОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Рішеннями
Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про
Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на
2021–2023 роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет
міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28.01.2021 № 101 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
- передбачено 30 000,0 тис. грн
Рішеннями Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №
23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2021–2023 роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про
бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28.01.2021 № 101 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
не передбачено асигнувань на 2021 рік.
Роботи по благоустрою виконанi у повному обсязi. Рішеннями
Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про
Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на
2021–2023 роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет
міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28.01.2021 № 101 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
- передбачено 3 000,0 тис. грн

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ СТРИМУЮТЬСЯ ЗА ВІДСУТНОСТІ
ФІНАНСУВАННЯ ДО ГРУДНЯ 2021 Р. НЕОДНОРАЗОВО У
ВСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ ПОДАВАЛИСЯ ПРОПОЗИЦІЇ
СТОСОВНО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОСПИСУ АСИГНУВАНЬ
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК, ПИТАННЯ ВИРІШЕНО
ЧАСТКОВО. Рішеннями Київської міської ради від 24 грудня
2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2021–2023 роки», від 24 грудня 2020 року №
24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28.01.2021 № 101 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
- передбачено 10 000,0 тис. грн
ПРОВЕДЕНО IНВЕНТАРИЗАЦIЮ ОБЛАДНАННЯ,
ВИЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕЛIК ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ЗАКУПIВЛI
НЕОБХIДНОГО ОБЛАДНАННЯ.
Рішеннями Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №
23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2021–2023 роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про
бюджет міста Києва на 2021 рік», розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28.01.2021 № 101 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»
- передбачено 800,0 тис. грн

1.1.18. Реставрація будівлі з пристосуванням КНП
"ЦПМСД" Печерського району м.Києва за адресою: вул.
Мазепи Івана, 2

КНП "ЦПМСД"
Печерського району
м.Києва

2020 - 2021

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

не виконано

1.1.19. Проведення капітальних ремонтів в ЗОЗ

Департамент охорони
здоров'я,
заклади
охорони здоров'я

2020 - 2022

807 061,61

0,00

807 061,61

0,00

96 607,10

0,00

96 607,10

0,00

частково виконано

1.1.20. Закупівля обладнання для ЗОЗ

Департамент охорони
здоров'я,
заклади
охорони здоров'я

2020 - 2022

736 004,60

0,00

736 004,60

0,00

25 359,54

0,00

25 359,54

0,00

частково виконано

Продовжується проведення закупівель обладнання закладами
охорони здоров'я.

Департамент охорони
здоров'я,
КП
«Інженерний центр»

2019 - 2024

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

не виконано

житлового масиву "Троєщина" на перретині вулиць
М.Закревського та Милославської у Деснянському районі

Згiдно помiсячного розподiлу асигнувань фiнансування
передбачено з жовтня 2021 року. Завершується пiдготовка
процедури закупiвлi проектних робiт. Рішеннями Київської
міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023
роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва
на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.01.2021 № 101 «Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» - передбачено 10 000,0 тис.
грн

1.1.22. Будівництво амбулаторії загальної лікарської
практики сімейної медицини по вул. Завальній, 1-В у
Дарницькому районі м.Києва

Дарницька районна в
місті Києві державна
адміністрація

2011-2020

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

3 428,79

0,00

3 428,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Скринінг пацієнтів з метою ранньої діагностики цукрового
діабету на теперішній час здійснюється за рахунок закупівлі 2019
року.
Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 248,94
тис. грн і зумовлений зменшенням кількості звернень населення
за медичною допомогою у зв’язку з пандемією COVID – 19.
Підвищення показників рівня глюкози у крові виявлено у 18 190
осіб, що складає 16,3% від обстежених.
На сьогодні за результатами тендеру укладено договір на суму
153,005 тис. грн., закуплено 45 550 одиниць тест-систем.
Поставка товару очікується у листопаді поточного року.

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

11 790,04

0,00

11 790,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Скринінг населення з метою визначення рівня холестерину на
теперішній час здійснюється за рахунок закупівлі 2020 року.
Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 1
816,44 тис. грн і зумовлений зменшенням кількості звернень
населення за медичною допомогою у зв’язку з пандемією COVID19.
Підвищення рівня холестерину в крові виявлено у 23 654 осіб, що
складає 13% від обстежених.
На сьогодні за результатами проведених торгів укладено договір
на 3 930,3 тис. грн., закуплено 99 150 тест-систем та розподілено
між закладами охорони здоров'я первинного рівня.

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

1 283,63

0,00

1 283,63

0,00

0,00

0,00

818,40

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я; заклади, що
надають первинну
медичну допомогу
Департамент охорони
здоров'я; заклади, що
надають первинну
медичну допомогу

2020 - 2022

3 293,86

0,00

3 293,86

0,00

670,00

0,00

670,00

0,00

Виконано

Скринінг населення для виявлення колоректального раку на
теперішній час здійснюється за рахунок закупівлі 2020 року.
Протягом 9 місяців 2021 року використано 43 139 тестів.
Виявлено 92 особи з підозрою на пухлинні утворення.
Проведені торги на 1 048,1 тис. грн, закуплено 28 328 тестсистем, які розподілено між закладами охорони здоров'я
первинного рівня.
За результатами проведених торгів укладено договір на 818,4 тис.
грн,, закуплено 28 328 тест-систем, які розподілено між

Забезпечено дитячим харчуванням 94 дітей перших двох років життя із
малозабезпечених сімей. Забезпечення харчуванням здійснюється
відповідно до поданих документів (довідка про статус малозабезпеченої
сім"ї від Управління праці та соц захисту).

не виконано

Виконання п.1.5. з 2021 року не передбачено, захід враховано в
п. 3.2. завдання " Створення належних організаційних умов для
функціонування єдиного медичного простору" (рішення КМР від
11.02.2021 № 11/52)

Будівництво нових закладів охорона здоров'я їх
забезпечення
сучасною
матеріально-технічною
базою
1.1.21.
Будівництво
багатопрофільної
лікарні на території

НЕЯКІСНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ РОЗРОБЛЕНА
ПОПЕРЕДНІМ ЗАМОВНИКОМ. Рішеннями Київської міської
ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023
роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва
на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
28.01.2021 № 101 «Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» - передбачено 23 209,60
тис. грн
По об’єктам 23 об'єктам капітального ремонту роботи виконані
відповідно до графіку. По 38 об'єктам робот виконуються згідно
графіку.

об'єкт завершено у 2020 році

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих
- виконаних

22

14

Завдання: Підтримка киян, які потребують додаткової
медичної допомоги
Розвиток первинної медико-санітарної
допомоги

1.1. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу
населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету

1.2. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу
населення для визначення рівня холестерину

1.3. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу
населення для виявлення колоректального раку (тест на
приховану кров в калі)

1.4. Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох
років життя із малозабезпечених сімей в порядку,
визначеному чинним законодавством
1.5. Відшкодування витрат закладам охорони здоровя
первинного рівня надання медичної допомоги на виплату та
доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових
умовах

2020 - 2022

2. Зменшення поширеності інфекційних хвороб
Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

3 545,64

0,00

3 545,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

1 772,42

0,00

1 772,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

8 259,92

0,00

8 259,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Туберкулінодіагностика дітей на теперішній час проводиться за
рахунок закупівлі 2020 року.
Залишок туберкуліну станом на 01.01.2021 склав 4 881,9 тис.грн.
Протягом 9 місяців 2021 року проведено туберкулінодіагностику

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

1 032,00

0,00

1 032,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

6 527,81

0,00

6 527,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

не виконано

Залишок фолієвої кислоти станом на 01.01.2021 склав 39,2 тис.
грн.
Протягом звітного періоду 2021 року фолієвою кислотою було
забезпечено 6 070 жінок.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 173,1 тис. грн (подання
пропозицій до 11.10.2021).
У І кварталі 2021 року обстеження дітей та вагітних жінок з
метою визначення тіреоїдного статусу не проводився з причини
переведення клінічних лікарень, в лабораторіях яких планувалося
проведення цих досліджень, в режим роботи з хворими на COVID19. Крім того, в рази зросло навантаження на лабораторію
Ендокринологічного центру, який в умовах пандемії здійснював
ургентну госпіталізацію хворих терапевтичного профілю, що
потребує невідкладної діагностики, в тому числі лабораторної.
Наразі обстеження будуть здійснюватися в лабораторіях
консультативно-діагностичних центрів.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 629,0 тис.грн. (подання
пропозицій до 25.11.2021).

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

28 710,82

26 418,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

2.1. Забезпечення зниження рівня захворюваності груп
епідемічного ризику на гепатит B шляхом проведення
щеплень

2.2. Забезпечення проведення передсезонної
імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (в
тому числі дітей з будинків дитини, медичних працівників
закладів охорони здоров'я)
2.3. Забезпечення закупівлі туберкуліну з метою своєчасної
діагностики для лікувально-профілактичних закладів
педіатричної мережі
Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Вакцинація медичних працівників від гепатиту В проводилася за
рахунок закупівлі 2020 року.
Залишок вакцини станом на 01.01.2021 склав 2 077,65 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2021 року щеплено 4219 медичних
працівників вакциною від гепатиту В.
Станом на 01.10.2021 за результатами проведених торгів
15.10.2021 планується укладення договору на 394,8 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2021 року провакциновано 2120 медичних
працівників вакциною від грипу, отриманою від МОЗ України в
якості гуманітарної допомоги у 2021 році (423,5 тис. грн).

1.Консультативно-діагностичні центри
1.1. Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення
фолієвою кислотою вагітних жінок в перший триместр
вагітності

1.2. Забезпечення витратними матеріалами для проведення
скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою
визначення тіреоїдного статусу

2. Розвиток ендокринологічної допомоги
2.1. Цукровий діабет

2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий
діабет для контролю рівня глюкози у крові

2 292,44

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

58 470,19

0,00

58 470,19

0,00

39 790,98

0,00

39 790,98

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

7 340,30

0,00

7 340,30

0,00

1 835,51

0,00

1 835,51

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

5 837,70

0,00

5 837,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

2.1.2. Забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

2.1.3. Забезпечення витратними матеріалами до експрес аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну

2.1.4. Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну
(інсуліновими помпами) пацієнтів з лабільним перебігом
цукрового діабету

Забезпечення дорослих пацієнтів (2 дослідження на добу)
здійснювалося за рахунок централізованих поставок МОЗ
України (станом на 01.01.2021 залишок тест-смужок для
контролю рівня глюкози в крові склав 233,97 тис. грн) та
закупівель 2020 року за програмою «Здоров’я киян» (залишок – 5
940,0 тис. грн).
В реєстрі хворих на інсулінозалежний діабет перебувало 1100
дітей та 40 вагітних. Всі забезпечені тест-смужками із розрахунку
4 дослідження на добу (діти та вагітні) за рахунок
централізованих поставок МОЗ у 2021 році за кошти державного
бюджету 2020 року.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 2870,55 тис.грн.
(подання пропозицій до 25.10.2021).
Також, забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет
здійснювалось за рахунок субвенції державного бюджету.
Всього за заходом освоєно 132 149,0 тис. грн, з них коштів
міського бюджету на суму 39 790,98 тис. грн, коштів державного
бюджету – 92 358,0 тис. грн. (план – 92 358,0 тис. грн).
Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
здійснювалося шляхом реімбурсації. Всі (100 %) інсулінозалежні
хворі м. Києва впродовж 9 місяців 2021 року були забезпечені
необхідним лікуванням в повному обсязі, що дозволило
стабілізувати їх стан здоров'я, запобігти розвитку ускладнень
основного захворювання.
Обстеження дітей проводилося в КНП «Дитяча клінічна лікарня
№6 Шевченківського району м. Києва».
Протягом 9 місяців 2021 року обстежено 250 дітей.
Дорослих за звітний період обстежено 22844 особи.
За результатами проведених торгів укладено договір на 1835,5
тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 159,09 тис.грн.
(подання пропозицій до 24.11.2021).
Загальна кількість осіб, хворих на цукровий діабет І типу, які
потребують інфузії інсуліну за допомогою інсулінової помпи,
складає 497 осіб, з них 350 дітей. У 2020 році закуплено помпи
для 245 пацієнтів (41дорослий та 204 дитини). Крім того, 165
дітей вже забезпечені ними за рахунок закупівель 2019 року.
У 2021 році забезпечення помпами проводиться за рахунок
закупівель і залишків 2020 року. За 9 місяців 2021 року
інсулінові помпи були встановлені 150 дітям та 30 дорослим.

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

22 151,03

0,00

22 151,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

852,00

0,00

852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я,
КНП «Київський
міський центр
нефрології та діалізу»

2020 - 2022

72 705,53

61 307,29

0,00

16 502,97

0,00

16 502,97

0,00

Виконано

1 079,30

0,00

64,50

0,00

64,50

0,00

Виконано

165 105,08

0,00

82 772,79

0,00

82 772,79

0,00

Виконано

2.1.5. Забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом
цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до
приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)

2.1.6. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет,
препаратами глюкагону для невідкладної терапії
гіпоглікемій

Забезпечення витратними матеріалами здійснюється за рахунок
закупівлі 2020 року.
Станом на 01.01.2021 залишок витратних матеріалів до
інсулінових помп становив 8 498,35 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2021 року витратними матеріалами було
забезпечено 315 дітей та 30 дорослих.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 14 606,98 тис. грн.
(подання пропозицій до 22.11.2021).
Забезпечення дітей препаратами глюкагону здійснюється за
рахунок закупівлі 2020 року, залишок яких станом на 01.01.2021
склав 217,08 тис. грн.
Станом на 01.04.2021 на диспансерному обліку перебувало 1130
дітей, хворих на цукровий діабет. Всі вони (100%) забезпечені
препаратами глюкагону, який при гіпоглікемічних станах дитині
вводять батьки, що попереджає розвиток важких гіпоклікемічних
ком та нівелює необхідність госпіталізації дитини до стаціонару.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 728,66 тис. грн.
(подання пропозицій до 24.11.2021).

3. Розвиток нефрологічної допомоги

3.1. Забезпечення лікарськими засобаи, медичними
виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-,
трансплантаційний та післяопераційний період з
трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих,
які потребують імуносупресивної терапії

3.2. Забезпечення закупівлі медичних послуг з
трансплатанційного моніторингу у до-, траннсплантаційний
та післяопераційний період трансплантації нирки та
солідних органів та інших хворих, які потребують
імуносупресивної терапії

11 398,24

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
центр нефрології та
діалізу»

2020 - 2022

1 079,30

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
центр нефрології та
діалізу»

2020 - 2022

187 538,90

3.3. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів
медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних
для проведення екстракорпоральних методів лікування
(гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та
інш.) у дітей та дорослих

3.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів
медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних
для проведення екстракорпоральних методів лікування
(плазмоферезу, плазмосорбції, плазмообміну, цитоферезу,
гемоперфузії та інших) у дітей та дорослих

3.5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування
анемії (еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із
захворюваннями нирок

3.6. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції
порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного
гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок

3.7.Забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного
призначення та витратних матеріалів, необхідних для
проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та
дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні,
антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та
інше)

0,00

22 433,82

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
центр нефрології та
діалізу»

2020 - 2022

5 574,36

0,00

5 574,36

0,00

3 705,07

0,00

3 705,07

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
центр нефрології та
діалізу»

2020 - 2022

26 022,40

0,00

26 022,40

0,00

26 021,30

0,00

26 021,30

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
центр нефрології та
діалізу»

2020 - 2022

32 549,40

0,00

32 549,40

0,00

19 261,18

0,00

19 261,18

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київський міський
центр нефрології та
діалізу»

2020 -2022

11 527,68

0,00

11 527,68

0,00

4 741,61

0,00

4 741,61

0,00

Виконано

Станом на 01.01.2021 залишок імуносупресивних препаратів по
міському бюджету склав 622,09 тис. грн, по державному бюджету
– 7 049,52 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2021 року імуносупресивні лікарські засоби
отримали 240 пацієнтів, що дозволило забезпечити
функціонування трансплантованого органу та запобігти його
відторгненню. Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок
закупівлі в 2020 - 2021 років по програмі «Здоров’я киян» та
централізованих поставок МОЗ України за 2020, 2021 роки
(888,7 тис. грн).
За результатами проведених торгів укладено договори на 30
149,75 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошено додаткові торги на 8 453,8 тис.
грн. (подання пропозицій до 25.11.2021).
Протягом 9 місяців 2021 року 975 пацієнтів пройшли процедуру
моніторингу. Це дозволило визначити концентрацію лікарського
засобу в крові та вчасно провести корекцію лікування у разі
необхідності з метою підтримки функціонування
трансплантованого органу.
Пацієнти були забезпечені необхідним обстеженням за рахунок
пролонгації договору закупівлі 2020 року та з квітня 2021 року в
умовах КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу».
Залишок витратних матеріалів для проведення
екстракорпоральних методів лікування станом на 01.01.2021 по
міському бюджету склав 91 278, 21 тис. грн, по державному
бюджету – 14 016,55 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року методами замісної ниркової терапії
проліковано 1294 пацієнти (1163 – методом гемодіалізу, 131 –
перитонеального діалізу).
Всі пацієнти 100% були забезпечені витратними матеріалами для
проведення зазначеного лікування.
Це дозволило продовжити тривалість життя пацієнтів з
термінальною хворобою нирок та покращити його якість.
За результатами проведених торгів укладено договори на 161
183,2 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошено додаткові торги на 3515,8 тис.
грн. (подання пропозицій до 24.11.2021).
За 9 місяців 2021 року проліковано екстракорпоральними
методами лікування (плазмоферез, плазмосорбція, цитоферез,
гемо перфузія та інші) 95 пацієнтів. Забезпечення пацієнтів
здійснювалося за рахунок закупівель 2020 - 2021 років по
програмі «Здоров’я киян». Залишок витратних матеріалів станом
на 01.01.2021 склав 967,06 тис. грн. На 5520,9 тис. грн укладено
договори.
Залишок лікарських засобів для лікування анемії станом на
01.01.2021 склав 7 915,82 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року проліковано 1099 пацієнтів з низькими
показниками гемоглобіну.
За результатами проведених торгів укладено договори на 26 021,3
тис. грн.
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 20 457,45
тис. грн. За 9 місяців 2021 року проліковано 1006 пацієнтів з
порушенням фосфорно-кальцієвого обміну, що дозволило
мінімізувати ризики патологічних переломів у цих хворих.
За результатами проведення торгів укладено договір на суму 31
114,9 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошено додаткові торги на 337,8 тис.
грн
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 1 267,89
тис. грн. За 9 місяців 2021 року 2389 пацієнтів були забезпечені
антикоагулянтами, що дозволило уникнути розвитку ускладнень.
Укладено договорів на 5 897,2 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошено додаткові торги на 5629,8 тис.
грн. (подання пропозицій до 20.10.2021).

Департамент охорони
3.8. Забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для
КНП
обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- здоров'я,
«Київський міський
та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому
центр нефрології та
числі реактивів для верифікації морфологічних змін в
діалізу»
нирках після пункційної біопсії та хворих, які отримують
екстракорпоральні методи лікування

2020 - 2022

3.9. Забезпечення закупівлі харчових продуктів для
спеціальних медичних цілей, призначених для дієтичного
харчування дітей віком від 4 років та дорослих при
хронічній хворобі нирок, які лікуються методами замісної
ниркової терапії

14 458,24

0,00

14 458,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

За 9 місяців 2021 року проведено 2400 досліджень за рахунок
коштів КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу».
Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 14 457,4 тис. грн
(подання пропозицій до 18.10.2021).

15 118,10

0,00

15 118,10

0,00

1 936,00

0,00

1 936,00

0,00

Виконано

За 9 місяців 2021 року забезпечено 658 пацієнтів харчовими
продуктами для спеціальних медичних цілей.
За результатами проведення торгів укладено договір на 1 936,0
тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошено додаткові торги на 7360,0 тис.
грн. (подання пропозицій до 08.11.2021).

53 685,18

0,00

9 272,38

0,00

9 272,38

0,00

Виконано

Забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з розсіяним
склерозом здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по
програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ
України (обсяг надходжень у І півріччі 2021 – 16 573,7 тис. грн).
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 по міському
бюджету склав 22 044,61 тис. грн, по державному – 2 867,71 тис.
грн. Наявність залишків зумовлена призупиненням планової
госпіталізації та зменшенням кількості звернень пацієнтів за
медичною допомогою в умовах пандемії COVID-19.
Протягом 9 місяців 2021 року проліковано 1025 пацієнтів.
Укладено договори на 52 100,2 тис. грн (26.08.2021).

455,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок
централізованих закупівель МОЗ України за попередні роки, що
були отримані у 2020 році, та за 2021 рік (44,2 тис. грн).
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 становив 167,66
тис. грн. Під наглядом фахівців закладів охорони здоров'я
перебуває 1340 дітей з діагнозом ДЦП. Медикаментозного
лікування потребують 120 дітей. Всі вони отримали необхідне
лікування впродовж 9 місяців 2021 року.

2 800,00

0,00

2 358,80

0,00

2 358,80

0,00

Виконано

Медикаментозне забезпечення дітей здійснювалося за рахунок
залишків закупівлі 2020 року по програмі «Здоров'я киян».
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 239,82
тис. грн. На обліку в закладах охорони здоров'я перебуває 1 350
дітей хворих на епілепсію, з них 721 дитина з перебігом
захворювання, що потребує специфічного лікування. Всі вони
отримали необхідне лікування впродовж 9 місяців 2021 року.
Це призвело до мінімізації випадків виникнення приступів,
розвитку нервово-психічних і соматичних розладів у пацієнтів,
забезпечило їх соціальну адаптацію. Укладено договори на 2
358,8 тис. грн

203 324,38

0,00

93 859,24

0,00

93 859,24

0,00

Виконано

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 по міському
бюджету склав 212 746,04 тис. грн, по державному – 24 311,35
тис. грн. Забезпечення пацієнтів з онкологічними
захворюваннями здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по
програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ
України (отримано за 9 місяців 2021 – 28 28279,2 тис. грн).
Протягом 9 місяців 2021 року хіміотерапевтичне лікування
отримали 3439 онкологічних хворих.
Проведення хіміотерапевтичного лікування із дотриманням
режимів та термінів проведення терапії призвело до покращення
віддалених результатів лікування, зокрема збільшення тривалості
життя онкологічних хворих.
Станом на 01.01.2021 укладено договори на 195 768,6 тис. грн
Оголошено додаткові торги на 7162,5 тис. грн. (подання
пропозицій до 25.11.2021).

3 640,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Розвиток неврологічної допомоги
4.1. Розсіяний склероз
Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київська міська
клінічна лікарня № 4»

2020 - 2022

61 211,60

4.1. 1. Забезпечення проведення лікування хворим на
розсіяний склероз

7 526,42

4.2. Медична допомога дітям з ДЦП

4.2.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на
церебральний параліч (Ботулінічний токсин типу А)

4.3. Медична допомога дітям, хворим на
епілепсію

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київська міська дитяча
клінічна лікарня № 1»

2020 - 2022

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київська міська дитяча
клінічна лікарня № 1»

2020 - 2022

2 800,00

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
клінічний онкологічний
центр»

2020-2022

323 450,00

1 390,00

934,72

0,00

4.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію

5. Онкологічна служба

5.1.Забезпечення Київського міського клінічного
онкологічного центру лікарськими засобами та препаратами
супроводу для лікування онкологічних хворих

5.2. Забезпечення Київського міського клінічного
онкологічного центру радіофармацевтичними препаратами,
джерелами іонізуючого випромінювання, радіоізотопами
5.3. Забезпечення Київського міського клінічного
онкологічного центру комплектами систем для проведення
внутрішньочеревної хіміогіпертермічної перфузії
6. Розвиток офтальмології

6.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для
проведення лікування офтальмологічних захворювань

7. Адаптація стомованих хворих

120 125,62

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
клінічний онкологічний
центр»охорони
Департамент
здоров'я,
КНП
«Київський міський
клінічний онкологічний
центр»
Департамент охорони
здоров'я, Київська
міська клінічна
офтальмологічна
лікарня "Центр
мікрохірургії ока"

2020 -2022

3 640,02

0,00

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2020 року.

Частково виконано
2020 - 2022

4 591,80

0,00

4 591,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Не виконано

2020 - 2022

19 600,00

0,00

19 600,00

0,00

14 967,96

0,00

14 967,96

0,00

Виконано

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах видатків,
передбачених бюджетом м.Києва.

Станом на 01.01.2021 залишок медичних виробів для проведення
оперативних втручань з приводу катаракти склав 352 комплекти
(6 861,55 тис. грн).
Протягом звітного періоду проведено оперативне втручання з
імплантацією штучного кришталика 490 пацієнтам, що дозволило
покращити зорові функції у цих пацієнтів та позитивно вплинути
на якість їхнього життя.
За результатами проведення торгів укладено договори на 14 968,0
тис. грн.

7.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київська міська
клінічна лікарня № 18»

2020 - 2022

16 109,80

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

56 651,09

0,00

16 109,80

0,00

2 131,76

0,00

2 131,76

0,00

Виконано

На обліку перебуває 794 особи, які потребують засобів догляду за
стомою (кало- та сечоприймачі). Протягом 9 місяців засобами
догляду за стомою (кало приймачами) забезпечено 768 пацієнтів
за рахунок залишків закупівлі в 2020 році, що станом на
01.01.2021 склав 113,35 тис. грн, а також пролонгації договору на
1779,8 тис. грн та закупівлі 2021 року.
Станом на 01.10.2021 за результатами проведення торгів укладено
договори на 7 488,4 тис. грн; додатково оголошено торги на 2
317,9 тис. грн.(подання пропозицій до 22.10.2021)

53 992,19

0,00

21 057,18

0,00

21 057,18

0,00

Виконано

Залишок ендопротезів станом на 01.01.2021 по міському бюджету
склав 15 995,31 тис. грн, по державному – 2 776,86 тис. грн.
Протягом звітного періоду 539 пацієнтам проведено оперативні
втручання з ендопротезування суглобів, що позбавило їх
больового синдрому та призвело до відновлення функцій опорнорухового апарату.
У зв’язку з карантинними обмеженнями планові оперативні
втручання з ендопротезування у І кварталі проводилися лише у
випадках, коли відтермінування лікування загрожувало розвитком
небезпечних ускладнень.
За результатами проведення торгів укладено договори на 45
905,28 тис. грн. Станом на 01.10.2021 додатково оголошено торги
на 8 086,9 тис. грн.(подання пропозицій до 21.11.2021)
Виконання п.8.2. з 2021 року не передбачено, захід враховано в
п. 8.1. відповідно до рішення КМР від 11.02.2021 № 11/52

Виконано

Забезпечення медичними виробами здійснювалося за рахунок
закупівлі 2020 - 2021 років. Залишок станом на 01.01.2021 склав
11 310,59 тис. грн.
Протягом 9 місяців в ургентному порядку проведено
ендопротезування 243 пацієнтам.
Це дозволило пацієнтам, особливо людям похилого віку,
повернутися до звичного способу життя та не бути прикутими до
ліжка.
За результатами проведення торгів укладено договори на 19 202,2
тис. грн.
Станом на 01.10.2021 додатково оголошено торги на 5 139,2 тис.
грн.(подання пропозицій до 21.11.2021)

8. Ендопротезування суглобів

8.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних і
кульшових суглобів та інструментарію для їх імплантації

8.2. Забезпечення закупівлі інструментарію для імплантації
ендопротезів колінних та кульшових суглобів

2 658,90

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

24 341,48

0,00

24 341,48

0,00

8 995,70

0,00

8 995,70

0,00

Департамент охорони
здоров'я

2020 -2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

2 173,35

0,00

2 173,35

0,00

2 145,70

0,00

2 145,70

0,00

Виконано

У зв’язку з карантинними обмеженнями у І кварталі 2021 року
планові оперативні втручання з ендопротезування плечових
суглобів не проводилися. Випадків, коли відтермінування
лікування загрожувало б розвитком небезпечних ускладнень, не
було. Протягом 9 місяців 2021 року проведено оперативне
втручання 1 пацієнту. На 2 145,7 тис. грн 02.07.2021 укладено
договір.

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київська міська
клінічна лікарня № 5»

2020 - 2022

18 083,52

10 375,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я, заклади
охорони здоров'я, що

2020 - 2022

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2020
року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок
МОЗ України (9 місяців 2021 – 2 279,0 тис. грн).
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 по міському
бюджету склав 5 671,43 тис. грн, по державному – 1 911,33 тис.
грн. Протягом 9 місяців 2021 року проліковано 1105 осіб з
гепатитом С та 363 – з гепатитом В.
Станом на 01.10.2021 додатково оголошено торги на на 698,3 тис.
грн. (подання пропозицій до 25.11.2021)

8.3. Забезпечення закупівлі ендопротезів кульшових
суглобів для екстреного протезування та інструментарію для
їх встановлення

8.4. Забезпечення закупівлі інструментарію для для
встановлення ендопротезів кульшових суглобів в ургентному
порядку

Виконання п.8.4. з 2021 року не передбачено, захід враховано в п. 8.3.
відповідно до рішення КМР від 11.02.2021 № 11/52

8.5. Забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів
для ендопротезування та інструментарію для їх
встановлення

9. Зменшення поширеності інфекційних хвороб

9.1. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням
хворих на вірусний гепатит В і С

7 708,16

706,20

0,00

706,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Частково виконано

61 248,00

0,00

61 248,00

0,00

25 126,37

0,00

25 126,37

0,00

Частково виконано

9.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів та медичних
виробів для лікування хворих на гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

9.5. Забезпечення проведення імунопрофілактики COVID-19
громадян групи ризику

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

9.2. Закупівля витратних матеріалів для лабораторної
діагностики хворих на вірусний гепатит В і С

9.3. Закупівля витратних матеріалів для лабораторної
діагностики інфекційних захворювань

10. Орфанні захворювання
10.1. Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та
порушення
обміну речовин
10.1.1.
Муковісцидоз

За рахунок коштів бюджету м. Києва на 2021 рік за програмою
«Здоров'я киян» централізовано закуплено витратних матеріалів
для лабораторної діагностики COVID-19 (тестів) на загальну суму
41 042,35 тис. грн, зокрема:
-набір реагентів для виявлення нуклеїнової кислоти нового
коронавірусу (флуоресцентний ПЛР-аналіз) - 4 026,0 тис. грн (2
928 досліджень). За 9 місяців 2021 року проведено 816
досліджень; -набір реагентів для виявлення РНК корона вірусу
методом ПЛР – 37 016,35 тис. грн (102 744 досліджень).
За 9 місяців 2021 року проведено 3 644 дослідження.
Впродовж звітного періоду у централізованому порядку МОЗ
України поставлено лікарських засобів на суму 17 008,08 тис.
грн.
Впродовж 9 місяців 2021 вакцинація населення здійснювалась за
рахунок централізованих поставок МОЗ України. Проведено 2
277 679 щеплень.

10.1.1.1.Забезпечити лікарськими засобами хворих на
муковісцидоз

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
Києва»,
КНП
«Київська міська дитяча
клінічна лікарня № 1»

2020 - 2022

57 544,96

50 580,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Станом на 01.01.2021 залишок лікарських засобів по міському
бюджету склав 25 352,7 тис. грн, по державному – 76,28 тис. грн.
Станом на 01.01.2021 в м. Києві зареєстровано 52 дитини віком
до 18 років з діагнозом муковісцидоз та 21 хворий віком старше
18 років. Усі пацієнти забезпечені лікарськими засобами за
рахунок закупівлі 2020 року по програмі «Здоров'я киян» та
централізованих поставок МОЗ України (9 місяців 2021 – 4 229,3
тис. грн). Спеціальне комплексне лікування, сприяє зменшенню
тяжкості захворювання, збереженню функції легенів та інших
внутрішніх органів та систем, подовженню тривалості та
покращенню якості життя пацієнтів з МВ.
За результатами проведення торгів укладено договори на 1 430,8
тис.грн. Станом на 01.10.2021 додатково оголошено торги на 7
588,0 тис. грн. (подання пропозицій до 25.11.2021)

11 670,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Станом на 01.01.2021 залишок харчових продуктів склав 1 428,31
тис. грн. Впродовж 9 місяців 2021 року забезпечено харчовими
продуктами 52 дитини та 19 дорослих.
Всі пацієнти які потребували забезпечення харчовими продуктами
отримували їх в повному обсязі за рахунок закупок 2020 та 2021
років. Для забезпечення ефективного медичного супроводу дітей
хворих на муковісцидоз важливою складовою є корекція білковоенергетичної недостатності. Порушення нутрітивного статусу у
цих хворих розвивається внаслідок комплексу факторів, а саме синдром мальабсорбції, хронічна бронхолегенева інфекція та
легенева недостатність або неприйняття (індивідуальне)
висококалорійної їжі. При тривалій негативній динаміці маси тіла
необхідно вживання харчових продуктів для спеціальних
медичних цілей, що містять гідролізований білок та жирні
кислоти. Найбільш сприятливу дію мають продукти, що
розроблені спеціально для харчування пацієнтів з МВ. Вживання
агресивного харчування із використанням назогастрального зонду
або гастро/єюностомії, особливо в нічний період, дозволяє
поліпшити нутрітивний статус пацієнта та знизити частоту
виникнення загострення захворювання.
За результатами проведення торгів укладено договори на 2 442,2
тис. грн
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 2340,4 тис. грн
(подання пропозицій до 22.10.2021).

30 852,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Залишок продуктів лікувального харчування станом на 01.01.2021
склав 18 036,89 тис. грн. На сьогодні зареєстровано 19 дітей віком
до 3-х років, від 4-х до 18 років – 98 дітей та 38 дорослих хворих
на фенілкетонурію. Всього – 155 осіб. Всі пацієнти 100%
забезпечені в повному обсязі за рахунок закупівель 2020 та 2021
років. Використання лікувальних продуктів без фенілаланіну, але
з повноцінним вмістом інших амінокислот, дозволить попередити
прогресування захворювання та розвиток ускладнень: розумової
відсталості та інвалідності. За результатами проведення торгів
укладено договори на 4 602,5 тис. грн.Станом на 01.10.2021
оголошені торги на 3 399,98 тис. грн (подання пропозицій до
22.10.2021).

60 756,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав по
міському бюджету склав 11 585,76 тис. грн, по державному – 5
619,45 тис. грн. За звітний період забезпечено 4 дорослих
пацієнтів з хворобою Гоше ферментозамісним патогенетичним
лікуванням за рахунок закупівель 2020 року та централізованих
поставок МОЗ України. За результатами проведення торгів
укладено договори на 7 522,9 тис. грн (03.09.2021);
Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 17 170,0 тис. грн
(подання пропозицій до 02.11.2021).

9 957,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Забезпечення лікарськими засобами хворих дітей (2)
здійснювалось за рахунок централізованих поставок МОЗ
України за 2020 рік. Залишок лікарських засобів на 01.01.2021
становив 805,47 тис. грн. Впродовж звітного періоду поставлено
медичних засобів на суму 33 622,8 тис. грн.

7 499,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Забезпечення лікарськими засобами хворих здійснювалось за
рахунок централізованих поставок МОЗ України за 2020 рік, що
надійшли у 2021 році – 34 115,39 тис. грн. та залишку на
01.01.2021 – 11 264,94 тис. грн.
Станом на 01.01.2021 рік під спостереженням перебувало 3
дитини. Станом на 01.10.2021 на обліку перебуває 1 дитина (2
дитини вибули), яка забезпечена лікарськими засобами відповідно
до потреби.

1 034,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Станом на 01.01.2021під спостереженням перебуває 1 дитина (1
дитина вибула), забезпечення лікарськими засобами якої
здійснювалось за рахунок централізованих поставок МОЗ
України за 2020 рік, що надійшли у 2021 році – 3 463,2 тис. грн.

6 964,37

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
Києва»,
КНП
«Київська міська дитяча
клінічна лікарня № 1»

2020 - 2022

11 670,52

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
Києва»,
КНП
«Київська міська дитяча
клінічна лікарня № 1»

2020 - 2022

35 154,00

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
Києва»

2020 - 2022

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київська міська дитяча
клінічна лікарня № 1»

2020 - 2022

9 957,06

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
Києва»

2020 - 2022

72 822,15

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
Києва»,
КНП

2020 - 2022

0,00

10.1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими
продуктами, що містять гідролізований білок та жирні
кислоти з середньою довжиною ланцюга

10.1.2. Фенілкетонурія

10.1.2.1. Закупівля за бюджетні кошти продуктів
лікувального харчування хворих на фенілкетонурію

4 301,37

10.1.3. Хвороба Гоше

10.1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих з
хворобою Гоше

10.1.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з
хворобою Гоше

87 425,19

26 668,75

0,00

10.1.4. Мукополісахаридоз

10.1.4.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих на
мукополісахаридоз

65 322,51

10.1.5. Орфанні метаболічні захворювання
10.1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих з
тирозинемією

1 034,01

0,00

10.1.5.2. Забезпечити лікувальним харчуванням хворих на
тирозинемію

10.1.5.3. Забезпечити лікувальним харчуванням дітей,
хворих на метілмалонову аміноацидурію

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
Києва»,
КНП
«Київська міська дитяча

2020 - 2022

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київська міська дитяча
клінічна лікарня № 1»

2020 - 2022

949,86

0,00

949,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

169,83

0,00

169,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Частково виконано

81 240,74

0,00

5 277,84

0,00

5 277,84

0,00

Виконано

322 660,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

5 859,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

10 993,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Під спостереженням перебуває 1 дитина (1 дитина вибула), яка
забезпечена лікувальним харчуванням в повному обсязі (за
рахунок закупівель 2020 року).
Залишок продуктів лікувального харчування станом на 01.01.2021
склав 423,67 тис. грн.
Під спостереженням перебуває 1 дитина.
Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 168,4 тис. грн (подання
пропозицій до 22.10.2021).

10.2. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та
окремі Коагулопатії
порушення із залученням імунного механізму
10.2.1.
110 862,00

10.2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей,
хворих на коагулопатії

29 621,26

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київська міська
клінічна лікарня № 9»

2020 - 2022

354 776,82

10.2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії
дорослих, хворих на коагулопатії

10.2.1.3. Забезпечення лікарськими засобами хворих на
ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру

32 116,39

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київська міська дитяча
клінічна лікарня № 1»,
КНП «Київська міська
клінічна лікарня № 9»

2020 - 2022

5 859,90

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київська міська
клінічна лікарня № 1

2020 - 2022

18 896,52

0,00

Забезпечення дітей, хворих на коагулопатії препаратами замісної
терапії здійснювалося за рахунок коштів міського та державного
бюджетів. Впродовж 9 місяців 2021 року отримано
централізовано за рахунок закупівлі МОЗ України 2018-2020
років лікарських засобів на суму 41 687,31 тис. грн.
Залишок препаратів замісної терапії на 01.01.2021 по міському
бюджету становив 10 130,1 тис. грн, по державному – 13 156,33
тис. грн. Всі діти, які перебувають на обліку з приводу гемофілії
(82 дитини) за звітний період отримали профілактичне лікування.
Це забезпечило зменшення госпіталізацій за ургентними
показами, покращення соціалізації дітей.
Укладено договори на 29 233,4 тис. грн (03-06-07.09.2021)
Забезпечення дорослих хворих на коагулопатії препаратами
замісної терапії здійснювалося за рахунок коштів міського та
державного бюджетів. За 9 місяців 2021 року отримано
централізовано за рахунок закупівлі МОЗ України 2018-2020
років лікарських засобів на суму 189 483,72 тис. грн.
Залишок препаратів замісної терапії для дорослих на 01.01.2021
по міському бюджету становив 49 603,69 тис. грн, по державному
– 5 988,72 тис. грн. Протягом звітного періоду проліковано 162
дорослих хворих на гемофілію.
За результатами проведення торгів укладено договори на 200
753,4 тис. грн.
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 становив 783,58 тис.
грн. Протягом 9 місяців 2021 року проліковано 28 дітей (100%).
Використання закуплених лікарських засобів дозволило скоротити
термін перебування пацієнтів в стаціонарі, в переважній
більшості випадків не застосовувати при лікуванні препарати
крові, уникнути застосування гормональних препаратів, що
супроводжується їхнім побічним ефектом.
За результатами проведення торгів укладено договори на 2 601,9
тис. грн. Станом на 01.10.2021 додатково оголошені торги на 2
147,3 тис. грн (подання пропозицій до 20.10.2021).

10.3. Вроджені імунодефіцити

10.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на
первинний імунодефіцит

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київська міська дитяча
клінічна лікарня № 1»
10.4. Системний васкуліт з залученням імунного механізму
Департамент охорони
здоров'я, КНП
10.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою
«Київська міська дитяча
Кавасакі
клінічна лікарня № 1»

7 903,35

Забезпечення здійснювалося за рахунок централізованих
закупівель МОЗ України 2020 року (поставлено у 2021 на суму 10
710,3 тис. грн) та залишків на суму 5 484,55 тис. грн (станом на
01.01.2021). На обліку станом на 2021 рік знаходиться 17
дорослих пацієнтів та 20 пацієнтів віком до 18 років.
Проведено торги на 10 321,7 тис. грн. Лікарські засоби
розподілені в заклади охорони здоров'я. забезпеченість 100%.
За 9 місяців 2021 року 4 дитини у повному обсязі були
забезпечені лікарськими засобами за рахунок закупівель 2020
року. Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав
329,74 тис. грн.

2020 - 2022

516,03

0,00

516,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

2020 - 2022

1 031,80

0,00

1 031,80

0,00

1 020,11

0,00

1 020,11

0,00

Виконано

За 9 місяців 2021 року 10 дітей (100%) забезпечено лікарськими
засобами за рахунок закупівель 2020 року. Залишок лікарських
засобів станом на 01.01.2021 склав 398,35 тис. грн. На 1020,1 тис.
грн укладено договір. Лікарські засоби розподілено в заклади
охорони здоров'я. забезпеченість 100%.

2020 - 2022

3 680,77

0,00

3 680,77

0,00

1 553,14

0,00

1 553,14

0,00

Виконано

93 294,40

0,00

93 294,40

0,00

23 039,43

0,00

23 039,43

0,00

Виконано

Протягом звітного періоду під медичним спостереженням
перебувало 38 хворих на спінальну м’язову атрофію (36 дітей та
2 дорослих), з яких за медичними показами потребує
забезпечення лікувальним харчуванням 33 пацієнти (31 дитина та
2 дорослих). Всі пацієнти забезпечені лікувальним харчуванням в
повному обсязі за рахунок закупівель 2020, 2021 років (залишок
на 01.01.2021 – 819,18 тис. грн).
За результатами проведених торгів укладено договори на 1 553,1
тис. грн..
Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 373,8 тис. грн (подання
пропозицій до 22.10.2021).
Новий захід. Зміни в програму були внесені 11.02.2021(рішення
сесії Київради №11/52).
Розрахунок потреби здійснений в межах фінансування для 5
дітей, які будуть отримувати лікування лікарським засобом
«СПІНРАЗА» та 12 дітей – «ЕВРІСДІ» (Рисдиплам). Протягом
звітного періоду всі 17 дітей розпочали патогенетичне лікування.
За результатами проведення торгів укладено договори на 87 900,0
тис. грн. Станом на 01.10.2021 оголошені додатково торги на 4
933,61 тис. грн (подання пропозицій до 25.11.2021).

10.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на
нейтропенію

10.5. Рідкісні хвороби нервової системи
10.5.1.Спінальна м'язова атрофія

10.5.1.1. Закупівля сумішей лікувального харчування для
хворих на спінальну м'язову атрофію

10.5.1.2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на
спінальну м'язову атрофію

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
Києва»,
КНП
«Київська міська дитяча
клінічна лікарня № 1»

10.5.2. Вроджені прогресуючі захворювання нервової системи
96,75

10.5.2.1. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей,
хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової
системи
10.6. Рідкісні вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
10.6.1. Бульозний епідермоліз
Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
КНП
10.6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та медичними Києва»,
«Київська міська дитяча
виробами хворих з бульозним епідермолізом
клінічна лікарня № 1»

2020 - 2022

0,00

6 749,58

96,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Чсатково виконано

3 205,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

3 544,50

Новий захід, зміни внесені в програму 11.02.2021 (рішення сесії
Київради № 11/52). Під спостереженням перебуває 1 дитина.
Станом на 01.10.2021 повторно оголошені торги на 89,5 тис. грн
(подання пропозицій до 22.10.2021).

Залишок станом на 01.01.2021 склав 1 731,06 тис. грн.
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівель 2020
року за міською цільовою програмою «Здоров’я киян»,
централізованих поставок МОЗ України у 2021 на суму 1
167,3тис. грн (ДБ 2019 року).
Під спостереженням перебувають 27 осіб (13 дітей та 14
дорослих). Відповідно до медичних показань лікарськими
засобами забезпечено 9 пацієнтів (6 дітей та 3 дорослих).
За результатами проведення торгів укладено договори на 2 355,7
тис. грн.
Залишок продуктів лікувального харчування станом на 01.01.2021
склав 30,08 тис. грн. Забезпечення пацієнтів здійснювалося за
рахунок закупівель 2020 року за міською цільовою програмою
«Здоров’я киян». Під медичним спостереженням перебувають 27
осіб (13 дітей та 14 дорослих). Відповідно до медичних показань
забезпечення лікувальним харчуванням потребують 7 пацієнтів (4
дітей та 3 дорослих). Всі хворі забезпечені в повному бсязі. За
результатами проведення торгів укладено договори на 1 130,2 тис.
грн.

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
Києва»,
КНП
«Київська міська дитяча
клінічна лікарня № 1»

2020 - 2022

4 146,66

0,00

4 146,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Дитяча клінічна
лікарня № 6
Шевченківського району
міста Києва»

2020 - 2022

4 987,08

0,00

4 987,08

0,00

3 569,90

0,00

3 569,90

0,00

Виконано

10.7.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з
гігантизмом
10.8. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження

Департамент охорони
здоров'я, КНП «Дитяча
клінічна лікарня № 6

2020 - 2022

600,18

0,00

600,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не виконано

2020 - 2022

10 554,36

6 140,45

0,00

3 178,71

0,00

3 178,71

0,00

Виконано

10.8.1. Забезпечення препаратами гормону росту дітей,
хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного
походження

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Дитяча клінічна
лікарня № 6
Шевченківського району
міста Києва»

Під наглядом фахівців перебувають 252 дитини, які потребують
та забезпечені гормоном росту. Забезпечення пацієнтів
здійснювалося за рахунок закупівель 2020 року по програмі
«Здоров’я киян», централізованих закупівель МОЗ України 2019
року, що надійшли у 2020 та у 2021 (9 місяців – 1 316,0 тис. грн).
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету
становив 2 115,73 тис. грн, по державному – 76,19 тис. грн.
Укладено договір на 3178,7 тис. грн

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Дитяча клінічна
лікарня № 6
Шевченківського району
міста Києва»

2020 - 2022

771,66

771,66

0,00

670,36

0,00

670,36

0,00

Виконано

Під наглядом фахівців перебувають 36 осіб. Всі пацієнти
забезпечені відповідним лікуванням в повному обсязі відповідно
до медичних показань.
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 573,09
тис. грн. На 670,4 тис. грн укладено договір.

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
Києва»

2020 - 2022

54 266,40

40 973,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Пацієнти (42 дорослих та 7 дітей) забезпечені лікарськими
засобами за рахунок залишків лікарських засобів по закупівлях
2020 року та централізованих поставок МОЗ України у 2020 році.
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету
становив 637,06 тис. грн, по державному – 561,52 тис. грн.

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київська міська
клінічна лікарня № 9»

2020 - 2022

260 447,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету
становив 38 641,0 тис. грн, по державному – 244 934,24 тис. грн.
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівель 2020
року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок
МОЗ України (9 місяців – 15 100,9 тис. грн).
Протягом 9 місяців 2021 року проліковано 3112 пацієнтів з
онкогематологічними захворюваннями.
За результатами проведення торгів укладено договори на суму 131
280,1 тис. грн Станом на 01.10.2021 оголошено додаткові торги
на суму 64 306,4 тис. грн. (подання пропозицій до 22.11.2021).

10.6.1.2. Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з
бульозним епідермолізом

10.7. Акромегалія і гіпофізарний гігантизм

10.7.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих з
акромегалією та гігантизмом

10.9. Передчасне статеве дозрівання центрального
походження
10.9.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим
розвитком аналогами гонадотропін -рилізинг гормону
10.10. Рідкісні хвороби системи кровообігу
10.10.1. Легенева гіпертензія

10.10.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на
легеневу гіпертензію

4 413,91

0,00

13 292,63

Під наглядом перебувають 53 пацієнти з акромегалією та 2 з
гіпофізарним гігантизмом вперше виявлені у І кварталі 2021 року.
Пацієнти з гігантизмом, за висновками фахівців, на теперішній
час не потребують медикаментозного лікування.
З 53 пацієнтів хворих на акромегалію лише 13 потребують
медикаментозного лікування. Всі особи, які потребують лікування
забезпечені в повному обсязі. Залишок лікарських засобів станом
на 01.01.2021 склав 987,46 тис. грн.
Укладено договори на 3 569,9 тис. грн.
Станом на 01.01.2021 під спостереженням фахівців закладів
охорони здоров’я діти з гігантизмом не перебувають

10.11. Рідкісні новоутворення

10.11.1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою
терапією хворих з онкогематологічною патологією

10.12. Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та
сполучної тканини

279 299,83

18 852,04

10.12.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на
ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну
склеродермію, системні васкуліти, спондилоартрити

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
Києва»

2020 - 2022

26 727,60

0,00

26 727,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
центр
крові»
Департамент охорони

2020 - 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Забезпечення хворих здійснювалося за рахунок залишків по
закупівлях, проведених у 2020 році по програмі «Здоров’я киян»
та централізованих поставок МОЗ України (9 місяців 2021 – 10
983,8 тис. грн).
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету
становив 1 336,8 тис. грн, по державному – 6 857,51 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року проліковано 130 хворих (95 дітей та 35
дорослих – 100% , які потребували специфічного лікування).
Оголошено торги на 23 596,6 тис. грн

11. Розвиток служби крові
11.1.Впровадження обстеження донорів крові та її
копонентів реципієнтів на Kell-належність при трансфузіях

11.2.Забезпечення КНП "Київський міський центр крові"
високочутливими тест-системами для проведення скринінгу
донорської крові та її компонентів на наявність маркерів
гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло,
HBsAg, anti Hbcore IgM+G, anti HCV, збудник сифілісу)
методом імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА)

11.3.Забезпечення КНП "Київський міський центр кров"
витратними матеріалами для проведення скринінгу
донорської крові та її компонентів на наявність маркерів
гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним
методом (NAT)

11.4.Забезпечення КНП "Київський міський центр крові"
одноразовою пластикатною тарою типу "ГЕМАКОН" для
заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з
лейкофільтром

11.5. Забезпечення КНП "Київський міський центр крові"
витратним матеріалом для проведення апаратного плазмата цитоферезу

11.6. Забезпечення КНП "Київський міський центр крові"
витратним матеріалом для проведення вірусінактивації
тромбоцитів
11.7. Оснащення комп'ютерною технікою та програмним
забезпеченням КНП "Киїський міський центр крові"та
лікарняні банки крові з метою створення єдиної
інформаційної системи служби крові міста

2020 - 2022

8 562,56

0,00

8 562,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
центр крові»

2020 -2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
центр крові»

2020 - 2022

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
центр крові»

2020 - 2022

12.3. Здійснення заміни мовного процесора

13. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей,
хворих на запальні хвороби товстого кишківника
14. Забезпечення медичними виробами хворих з
порушенням функції тазових органів
15. Репродуктивне здоров'я
15.1. Створення умов безпечного материнства

Виконано

здоров'я,
КНП
«Київський міський
центр крові»

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
центр крові»
Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Київський міський
центр крові»

Забезпечення тест-системами здійснювалося за рахунок закупівлі
2020 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих
поставок МОЗ України.
Залишок медичних виробів на 01.01.2021 по міському бюджету
становив 3 950,2 тис. грн, по державному – 2,65 тис. грн.
За звітний період КНП «Київський міський центр крові»
проведено 86 277 скринінгових обстежень донорської крові та її
компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій
(ВІЛ, гепатит В, С, сифіліс).
Оголошено торги на 970,4 тис. грн

Не виконано

17 493,82

13 307,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Забезпечення тарою здійснювалося за рахунок закупівлі 2020
року по програмі «Здоров'я киян» та централізованих поставок
МОЗ України у 2020 році в І півріччі 2021 року (9 513,4 тис. грн).
Залишок на 01.01.2021 по міському бюджету становив 121,44 тис.
грн, по державному – 3 829,65 тис. грн. Протягом 9 місяців 2021
року КНП «Київський міський центр крові» проведено 17 892
донації. Оголошено торги на 4 303,2 тис. грн

9 348,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Залишок витратних матеріалів на 01.01.2021 по міському
бюджету становив 409,6 тис. грн, по державному – 474,26 тис.
грн. Впродовж січня-вересня 2021 року забезпечення КНП
«Київський міський центр крові» витратними матеріалами для
проведення апаратного плазма- та цитоферезу здійснювалося за
рахунок закупівлі 2020 року по програмі «Здоров’я киян» та
централізованих поставок МОЗ України. За 9 місяців 2021 року
проведено 1262 донації. Станом на 01.10.2021 оголошено торги на
суму 8 320,0 (подання пропозицій до 04.11.2021).

7 175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Впродовж 9 місяців 2021 року забезпечення витратним
матеріалом для проведення вірусінактивації тромбоцитів
здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по програмі
«Здоров’я киян» та централізованих поставок МОЗ України.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 186,14

16 246,85

2020 - 2022

7 343,76
168,76

2020 - 2022

0,00

0,00

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах видатків,
передбачених бюджетом м.Києва.

Не виконано

2020 - 2022

5 950,00

0,00

5 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Міський медичний
центр проблем слуху та
мовлення «СУВАГ»

2020 - 2022

16 836,20

0,00

16 836,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Частково виконано

Департамент охорони
здоров'я, КНП «Міський
медичний центр
проблем слуху та
мовлення
«СУВАГ»
Департамент
охорони

2020 - 2022

6 358,20

0,00

6 358,20

0,00

1 110,00

0,00

1 110,00

0,00

Виконано

2020 - 2022

613,70

0,00

613,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не виконано

2020 - 2022

610,20

0,00

610,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не виконано

здоров'я, заклади
охорони здоров'я, що
засновані на
комунальній
Департаментвласності
охорони
здоров'я, заклади
охорони здоров'я, що

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах видатків,
передбачених бюджетом м.Києва.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах видатків,
передбачених бюджетом м.Києва.

6 898,18

12. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху
Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Міський медичний
центр проблем слуху та
12.1. Забезпечення слуховими апаратами осіб з інвалідністю
мовлення «СУВАГ»
та соціально незахищених верств населення, які мають вади
слуху

12.2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які
мають вади слуху

Не виконано

Залишок слухових апаратів станом на 01.01.2021 становить 585
од. (1 314,05 тис. грн, слухові апарати закуплені за кошти 2020
року). За 9 місяців 2021 року підібрано та видано 566 слухових
апаратів. Залишок станом на 01.10.2021 становить 19 слухових
апаратів. Допомога пільговим категоріям киян, що мають значні
порушення слухової функції, шляхом забезпечення їх слуховими
апаратами покращує можливість спілкування та значно підвищує
їх якість життя та соціальну адаптацію.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на суму 4 151,5 (подання
пропозицій до 24.11.2021).
Станом на 01.01.2021 залишок кохлеарних імплантів становив –
14 одиниць (9 159,25 тис. грн), що дозволяє забезпечити в 2021
році 100 відсоткову потребу в кохлеарній імплантації мешканців
м. Києва з надважкою втратою слуху. За 9 місяців 2021 року
проведено кохлеарну імплантацію 6 пацієнтам (5 дітей та 1
дорослому). Залишок кохлеарних імплантів станом на 01.10.2021
року становив 8 одиниць.
Станом на 01.07.2021 року в черзі на проведення заміни мовного
процесора перебуває 3 пацієнти. За 9 місяців 2021 року проведено
заміну мовного процесора 1 хворому.
На 1 110,0 тис. грн укладено договори.
В м. Києві під медичним спостереженням перебувають 19 дітей,
які потребують забезпечення лікувальною сумішшю.
Станом на 01.10.2021 повторно оголошено торги на 529,9 тис.
грн. (подання пропозицій до 19.10.2021).
Станом на 01.10.21 оголошено торги на 249,4 тис. грн (подання
пропозицій до 22.10.2021).

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київський міський
пологовий будинок №5»

2020 - 2022

5 194,19

15.1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами
для надання невідкладної медичної допомоги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

2 924,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

1 693,69

0,00

1 673,87

0,00

1 673,87

0,00

Виконано

1 624,39

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київський міський
пологовий будинок №5»

2020 - 2022

3 138,18

15.1.2. Забезпечення закладів охорони здоров'я
антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній
хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу

213,34

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київський міський
пологовий будинок №5»

2020 - 2022

7 948,32

15.1.3. Забезпечення препаратами для лікування дихальних
розладів новонароджених

15.1.4. Впровадження вакцинації дівчат, що не живуть
статевим життям, проти папіломи - вірусу людини

3 569,80

6 254,63

Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок закупівлі у 2020
по програмі «Здоров’я киян» і централізованих поставок МОЗ
України у 2020 та 9 місяців 2021 (232,29 тис. грн).
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету
становив 40,94 тис. грн, по державному – 102,76 тис. грн.
Впродовж 9 місяців 2021 відбулося 19 613 пологів, з яких
ускладнених масивною кровотечею – 109 пологів. Всі породіллі
своєчасно отримали препарати для надання невідкладної
допомоги при кровотечах, що дало можливість попередити
розвиток тяжкої крововтрати більше 1500 мл, знизити рівень
материнської смертності від важкої кровотечі, попередити
розвиток септичних ускладнень.
Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання
невідкладної медичної допомоги проведено на 100%
Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок закупівлі у 2020
по програмі «Здоров’я киян» – залишок станом на 01.01.2021
склав 683,58 тис. грн.
Впродовж 9 місяців 2021 МОЗ України у централізованому
порядку поставлено антирезусного імуноглобуліну на суму 4 754,0
тис. грн. Забезпечення жіночих консультацій та акушерських
відділень антирезусним імуноглобуліном дозволило провести
профілактику розвитку гемолітичної хвороби новонароджених у 1
984 вагітних та породіль. Летальних випадків внаслідок
гемолітичної хвороби новонароджених за 9 місяців 2021 року не
було.
Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок закупівлі у 2020
по програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок МОЗ
України у січні-вересні 2021 (3 300,2 тис. грн).
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 по міському
бюджету становив 2 320,2 тис. грн. Забезпечення акушерських
відділень препаратами для лікування дихальних розладів
новонароджених проведено на 100%, що дозволило своєчасно
пролікувати впродовж 9 місяців 2021 року 181 передчасно
народжених дітей, знизити рівень перинатальної та неонатальної
смертності, покращити результати лікування та виходжування,
знизити частоту та тривалість штучної вентиляції легень. На 1
673,9 тис. грн укладено договір.
Протягом 9 місяців 2021 року проведено щеплень вакциною
«Церварікс» від папілома-віруса людини 1 891 дівчині групи
ризику віком від 9-14 років за рахунок закупівлі 2020 року
(використано 5 214 доз). У 2021 році закуплено 9 616 доз вакцини
та розподілено в заклади охорони здоров'я первинної ланки у
вересні 2021 року (потреба – 11 300 доз).
За результатами проведення торгів укладено договір на 8 990,0
тис. грн. Станом на 01.10.2021 додатково оголошено торги на
суму 820,0 тис.грн. (подання пропозицій до 25.11.2021).

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київський міський
пологовий будинок №5»

2020 - 2022

9 810,36

0,00

9 810,36

0,00

8 990,00

0,00

8 990,00

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київська міська
клінічна лікарня № 18»

2020 - 2022

2 228,69

0,00

2 228,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Хворих забезпечено засобами догляду за рахунок закупівель 2020
року. Залишок засобів догляду станом на 01.01.2021 склав 4
086,42 тис. грн. За 9 місяців 2021 року на 132 ліжках у
паліативних відділеннях для дорослих проліковано 1361 пацієнт;
у паліативних відділеннях для дітей на 30 ліжках проліковано 52
дитини. Всі пацієнти у повному обсязі були забезпечені засобами
догляду.

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київська міська
клінічна лікарня № 18»

2020 - 2022

6 644,24

0,00

6 644,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок закупівлі у 2020
по програмі «Здоров’я киян».
Залишок засобів догляду станом на 01.01.2021 склав 2 639,28 тис.
грн. За звітний період було забезпечено у повному обсязі
засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів (1 018 осіб) на
амбулаторному етапі. Оприлюднено в системі «Київаудит» на 3
301,7 тис. грн

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київська міська
клінічна лікарня № 18»

2020 - 2022

987,57

0,00

987,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня м.
Києва», КНП «Київська
міська клінічна лікарня
швидкої медичної
допомоги»

2020 - 2022

16 019,00

0,00

16 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я

2020 - 2022

8 612,00

0,00

8 612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

16. Хоспісна та паліативна допомога
16.1. Забезпечення засобами догляду (підгузки, пелюшки
сечопоглинальні) пацієнтів паліативних відділень та
паліативних хворих, яким надається допомога виїзними
бригадами вдома

16.2. Забезпечення засобами догляду важкохворих дітей з
інвалідністю на амбулаторному етапі

16.3. Забезпечення знеболювальним пластирем пацієнтів
паліативних відділень, які мають виражений больовий
синдром та потребують наркотичного знеболення
17. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги
17.1. Нейрохірургія

17.1.1. Закупівля медичних виробів, витратних матеріалів,
лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при
судинно-мозкових захворюваннях

17.1.2. Закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі
спинальною травмою

Здійснюються організаційні заходи з підготовки проведення закупівлі.

Не виконано

Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету
становив 20 164,27 тис. грн, по державному – 4 596,98 тис. грн.
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі в 2020
року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок
МОЗ України.
За 9 місяців 2021 року проведено нейрохірургічне лікування 665
пацієнтам, яким виконано 943 оперативні втручання.
Проведення зазначених оперативних втручань дозволило
зменшити смертність та інвалідність пацієнтів.
За результатами проведених торгів укладено договор на 7441,7
тис. грн. Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 8 364,7 тис.
грн (подання пропозицій до 05.11.2021).
Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 7
142,73 тис. грн. Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок
закупівлі в 2020 року по програмі «Здоров’я киян».
За 9 місяців 2021 року 61 пацієнту зі спинальною травмою
проведено нейрохірургічне втручання. За результатами
проведення торгів укладено договор на суму 8 584,0 тис. грн.

17. 2. Дитяча нейрохірургія

17.2.1. Закупівля лікворошунтуючих систем для дітей
(витратні матеріали)

17.2.2. Закупівля систем для вимірювання
внутрішньочерепного тиску у дітей (витратні матеріали)
17.2.3. Закупівля наборів з титановими пластинами для
пластики черепа
17.2.4. Закупівля губки гемостатичної

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київський міський
центр дитячої
нейрохірургії»

2020 - 2022

482,25

0,00

482,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київський міський
центр дитячої
Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київський міський
Департамент
охорони
здоров'я, КНП

2020 - 2022

672,78

0,00

672,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не виконано

2020 - 2022

357,30

0,00

357,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

2020 - 2022

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не виконано

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Олександрівська
клінічна лікарня
м. Києва»

2020 - 2022

110 016,00

35 186,10

74 829,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

134 481,75

0,00

134 481,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 452,0
тис. грн. Протягом 9 місяців 2021 року проведено 27 оперативних
втручань з установкою лікворошунтуючих систем. Забезпечення
витратними матеріалами за рахунок закупівель 2020 року. За
результатами проведення торгів укладено договір на суму 462,4
тис. грн
Протягом 9 місяців 2021 року процедури вимірювання
внутрішньочерепного тиску у дітей не проводилися.
Станом на 01.10.2021 на 670,0 тис. грн торги неодноразово не
відбулися (відсутні пропозиції).
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2020
року по програмі «Здоров’я киян».
Залишок витратних
матеріалівздійснюється
станом на 01.01.2021
склав 336,39
Фінансування
заходів Програми
в межах видатків,
передбачених бюджетом м.Києва.

17.3. Хірургія серця та судин

17.3.1. Забезпечити кардіохірургічні відділення необхідними
медичними виробами та лікарськими засобами

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2020
року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель
МОЗ України 2019-2020 років (поставлено у 2021 – 30 017,1 тис.
грн).
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету
становив 84 520,13 тис. грн, по державному – 18 387,92 тис. грн.
Оприлюднено в системі «Київаудит» на 71 984,1 тис. грн.
Кардіохірургічна допомога в м. Києві надається в КНП
«Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» та КНП «Київська
міська клінічна лікарня №1».
Протягом 9 місяців 2021 року в умовах КНП «Київська міська
клінічна лікарня №1» проведено: - 534 коронарографії; - 12
ангіопластик коронарних артерій; - стентування коронарних судин
у 351 пацієнта; - 19 імплантацій постійних кардіостимуляторів; 28 імплантацій тимчасових кардіостимуляторів.
В умовах КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»
проведено: - 1250 коронарографій; - стентування коронарних
судин у 639 хворих; - 229 імплантацій штучних водіїв ритму;
- 107 імплантацій тимчасових водіїв ритму.
Також проведено вживлення ендоваскулярного штучного
аортального клапану (TAVI) 5 пацієнтам, ендоваскулярне
ендопротезування черевної аорти 1 пацієнту.
Протягом звітного періоду здійснено 114 операцій на відкритому
серці (аорто-коронарне шунтування – 36, протезування клапанів
серця – 77, проведено 1 оперативне втручання по вживленню
штучного механічного серця. Станом на 01.10.2021 оголошено
торги на 71 984,4 тис.грн. (подання пропозицій до 25.11. 2021).

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих - 81
- виконаних 64
Завдання: Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
1. Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої)
медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для
транспортування новонароджених

Апарат ВО КМР
(КМДА), КО
«Київмедспецтранс»

2021 - 2022

Не виконано

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах видатків,
передбачених бюджетом м.Києва.

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 0
- виконаних
Завдання: Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору
Заклади охорони
2020 - 2022
191 161,63
1. Відшкодування витрат закладам охорони здоров'я
вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги, здоров'я, що засновані
на
комунальній
пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на
власності територіальної
пільгових умовах (постанова КМУ 1303)
громади м. Києва.
Заклади охорони
2020 - 2022
43 784,52
2. Підтримка закладів охорони здоров'я вторинного та
здоров'я, що засновані
третинного рівня надання медичної допомоги в частині
на комунальній
оплати комунальних послуг та енергоносіїв
власності територіальної
3. Відшкодування на виплату пільгових пенсій
3.1. Відшкодування витрат закладам охорони здоровя
вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги
на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на
пільгових умовах
3.2. Відшкодування витрат закладам охорони здоровя на
виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на
пільгових умовах
4. Щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв'язку із
переходом на іншу форму оплати праці

Департамент охорони
здоров'я, заклади
охорони здоров'я, що
засновані на
комунальній
Департаментвласності
охорони
здоров'я, заклади
охорони здоров'я, що
засновані на
Департамент охорони
здоров'я, заклади
охорони здоров'я, що

0,00

191 161,63

0,00

104 098,23

0,00

104 098,23

Забезпечення здійснюється відповідно до фактичної потреби та норм
чинного законодавства.

0,00
Виконано

0,00

43 784,52

0,00

16 254,00

0,00

16 254,00

0,00

Виконано

Фінансова підтримка надана 12 закладам в 100% обсязі
фактичного споживання.

Виконання п.3.1. з 2021 року не передбачено (рішення КМР від
11.02.2021 № 11/52)

2020 - 2022

2020 - 2022

24 555,80

0,00

24 555,80

0,00

17 769,77

0,00

17 769,77

0,00

Виконано

Забезпечення здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Профінансовано виплати 790 особам, які отримують пенсії за віком на
пільгових умовах, відповідно до списків наданих Пенсійним фондом.

2020 - 2022

1 653 822,24

0,00

1 653 822,24

0,00

879 191,50

0,00

879 191,50

0,00

Виконано

Виплати безповоротної фінансової допомоги медичним працівникам за
основним місцем роботи проведено пропорційно відпрацьованого часу
згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації у
повному обсязі.

5. Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного
лікування дітей та підлітків міста Києва

Департамент охорони
здоров'я, заклади
охорони здоров'я, що
засновані на
Департамент охорони
6. Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
здоров'я,
КНП
передбачений програмою державних гарантій медичного
«Київський центр
обслуговування населення із проведення аутологічної
трансплантації
трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин пацієнтам
кісткового мозку»

2020

133 418,20

0,00

133 418,20

0,00

91 814,97

0,00

91 814,97

0,00

2020 - 2022

12 709,80

0,00

12 709,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Виконано

Не виконано

Здійснюється санаторно-реабілітаційне лікування дітей міста
Києва. За 9 місяців надано лікування 3173 дітям.
Динаміка росту позитивна.
Невиконання пов’язане з включення з липня місяця 2020 року КНП
«Київський центр трансплантації кісткового мозку» до пілотного проекту
МОЗ України.

7. Стоматологічна допомога
Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київська стоматологія»
Департамент
охорони
7. 2.Надання безоплатної лікувально-хірургічної
здоров'я, КНП
стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам
«Київська стоматологія»
населення

2020 - 2022

26 795,00

0,00

26 795,00

0,00

16 807,09

0,00

16 807,09

0,00

Виконано

2021 - 2022

345,75

0,00

345,75

0,00

38,40

0,00

38,40

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я, КНП
«Київська стоматологія»

2021 - 2022

3 180,70

0,00

3 180,70

0,00

400,78

0,00

400,78

0,00

Виконано

7.1. Надання населенню медичних послуг із зубного
протезування та лікування пільгових категорій населення

7.3.Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення з профілактики зубощелепних
аномалій та своєчасне виявлення факторів ризику їх
розвитку у дітей

Департамент охорони
8. Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
здоров'я, заклади
передбачений програмою державних гарантій медичного
охорони здоров'я, що
обслуговування населення із огляду дітей згідно з
засновані на
постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р.
комунальній власності
№ 905
територіальної громади
9. Медичне обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією
9.1. Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення із огляду військовою лікарською
комісією кандидатів на військову службу та
військовозобов'язаних
9.2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення із огляду військовою лікарською
комісією кандидатів на військову службу та
військовозобов'язаних
10. Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення із проведення оглядів на стан
сп'яніння за направленням правоохоронних органів
11. Надання психологічної допомоги
11.1. Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення із психологічної допомоги при
станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та
особистих звернень
11.2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення із психологічної допомоги при
станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та
особистих звернень

Департамент охорони
здоров'я, заклади
охорони здоров'я, що
засновані на
комунальній власності
територіальної
громади
Департамент охорони
здоров'я, заклади
охорони здоров'я, що
засновані на
комунальній власності
територіальної громади
м. Києва.
Департамент
охорони
здоров'я,
КНП
«Київська міська
наркологічна клінічна
лікарня «Соціотерапія»
Департамент охорони
здоров'я, заклади
охорони здоров'я, що
засновані на
комунальній власності
територіальної
громади
Департамент охорони

13. Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення із проведення оглядів
фізкультурників та спортсменів

14. Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення із стаціонарної психіатричної
допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку
(запобіжний захід ст. 508 КПК)

15. Підтримка КНП "Центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф міста Києва" в частині
централізованого забезпечення послугами спеціалізованого
автотранспорту для надання медичної допомоги населенню

Департамент охорони
здоров'я,
КНП
«Міський медичний
центр проблем слуху та
мовлення «СУВАГ»
Департамент
охорони
здоров'я,
КНП
«Міський медичний
центр проблем слуху та
мовлення «СУВАГ»
Департамент
охорони
здоров'я,
КНП «Центр спортивної
медицини міста Києва»

Всім пацієнтам,які звернулися за допомогою, були надані медичні
послуги в повному обсязі.

2020

Виконання п.8. з 2021 року не передбачено (рішення КМР від
11.02.2021 № 11/52)

2020

Виконання п.9.1. з 2021 року не передбачено (рішення КМР від
11.02.2021 № 11/52)

2021 - 2022

35 297,40

0,00

35 297,40

0,00

20 121,42

0,00

20 121,42

0,00

Виконано

Забезпечено виплату заробітної плати працівникам, які залучені
до роботи в військово -лікарських комісіях в повному обсязі.
Оплата здійснювалась відповідно до фактично відпрацьованого
часу згідно заявок на фінансування від керівників закладів
охорони здоров’я.

2020 - 2022

3 240,40

0,00

3 240,40

0,00

2 373,49

0,00

2 373,49

0,00

Виконано

Наша лікарня забезпечує діяльність кабінету медичних оглядів на
стан алкогольного та наркотичного сп’яніння .За 9 місяців 2021
року було оглянуто 4967 осіб, у тому числі 100% від всіх звернень
за направленнями поліції.
Виконання п.11.1. з 2021 року не передбачено (рішення КМР від
11.02.2021 № 11/52)

2020 - 2022

2020 - 2022

1 865,30

0,00

1 865,30

0,00

895,34

0,00

895,34

0,00

Виконано

здоров'я, заклади
охорони здоров'я, що
засновані на
комунальній власності
територіальної громади
12. Медичне обслуговування населення з вадами слуху та мовлення
12.1. Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення із надання сурдологічної
допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення
12.2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного
обслуговування населення із надання медичної допомоги
дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення

Виконано відповідно до фактичної потреби та розподілу коштів.
На 9 місяців заплановано 5310 запротезованих осіб, фактично
запротезовано 2329, що становить 43,9 %
На 9 місяців заплановано 38 осіб, фактично проліковано 15, що
становить 39,5%

Забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень
було виконано в повному обсязі - на кожне телефонне звернення
була надана необхідна інформація, чи психологічна консультація.

Виконання п.11.1. з 2021 року не передбачено (рішення КМР від
11.02.2021 № 11/52)

2020

2021 - 2022

6 510,96

0,00

6 510,96

0,00

3 824,88

0,00

3 824,88

0,00

Виконано

Всім пацієнтам,які звернулися за допомогою, були надані медичні
послуги в повному обсязі.

2020 - 2022

3 323,30

0,00

3 323,30

0,00

947,52

0,00

947,52

0,00

Виконано

На рівень охоплення пацієнтів по наданню медичних послуг
понад обсяг,передбаченій програмою державних гарантій
медичного обслуговуванню населення із проведення оглядів
фізкультурників та спортсменів суттєво вплинули заходи,
пов’язані з карантинними мірами запровадженими державою.

Департамент охорони
здоров'я,
КНП "Київська міська
психоневрологічна
лікарня №3"»

2021 - 2022

19 945,82

0,00

19 945,82

0,00

4 212,18

0,00

4 212,18

0,00

Виконано

Департамент охорони
здоров'я,
КНП "Центр екстреної
медичної допомоги та
медицини катастроф

2020 - 2021

310 379,80

0,00

310 379,80

0,00

242 640,75

0,00

242 640,75

0,00

Виконано

Рівень охоплення - 100%. Для надання населенню медичних
послуг, які не включено до програми державних гарантій
медичного обслуговування населення із стаціонарної
психіатричної допомоги, в структурі лікарні функціонують три
відділення примусового лікування на 120 ліжок, а також
передбачено за потребою ліжка загальнопсихіатричного
відділення для здійснення запобіжного заходу. Всі особи, які в
цей період направлені на примусове лікування за ухвалами
органів суду, госпіталізовані та їм надається відповідне
лікування, а також забезпечуються належні умови утримання.
Виконано у повному обсязі відповідно до фактичної потреби.

16. Централізоване забезпечення закладів охорони здоров'я
комунальної власності спеціалізованим автотранспортом
КО «Київмедспецтранс» для надання вторинної та
третинної допомоги

17. Підтримка КО «Київмедспецтранс» в частині
забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я
послугами спеціалізованого автотранспорту для надання
медичної допомоги населенню

Департамент охорони
здоров'я, Апарат ВО
КМР (КМДА), заклади
охорони здоров'я, що
Апарат ВО КМР
(КМДА), КО
«Київмедспецтранс»

Виконання п.16. з 2021 року не передбачено (рішення КМР від
11.02.2021 № 11/52)

2020

2021 - 2022

144 660,61

0,00

144 660,61

0,00

87 940,20

0,00

87 940,20

0,00

7 503 651,00

442 610,94

7 061 040,06

0,00

2 074 547,91

0,00

2 074 547,91

0,00

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих - 16
- виконаних 14

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ:

3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з
урахуванням змін
усього
5 595 250,6

Заступник директора – начальник
управління лікувально-профілактичної
допомоги

Проведені видатки за звітний період
загальний фонд

спеціальний
фонд

усього

загальний фонд

2 074 547,9

2 074 547,9

спеціальний
фонд
0,00

Відхилення
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

-3 520 702,7

Галина ЗБОРОМИРСЬКА

Виконано

Виконано у повному обсязі відповідно до фактичної потреби.
Рівень освоєння пояснюється карантинними заходами,
впровадженими на території України (тимчасове припинення
проведення планових заходів з госпіталізації та планових
операцій, крім термінових та невідкладних) під час карантину не
проводився забір крові у виїзних умовах, проведення
рентгенівських досліджень пересувними флюорографами,
зменшення використання автомобільного транспорту.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до інформації про хід виконання міської цільової програми
«Здоров’я киян» на 2020−2022 роки за 9 місяців 2021 року
На виконання заходів Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020-2022
роки (відповідно до рішення КМР) у 2021 році передбачено коштів у сумі
7 503 651,0 тис. грн, з них за коштів міського бюджету 7 061 040,06 тис. грн.
Плановий обсяг фінансування заходів Програми на 2021 рік становить
5 577 261,5 тис. грн. (Департамент охорони здоров’я – 5 375 330,4 тис. грн,
районні державні в місті Києві адміністрації – 57 270,5 тис. грн, КО
«Київмедспецтранс» – 144 660,6 тис. грн),
освоєно за 9 місяців 2021 року 2 074 547,9 тис. грн (Департамент охорони
здоров’я – 1 962 813,7 тис. грн, районні державні в місті Києві адміністрації –
23 794,0 тис. грн, КО «Київмедспецтранс» – 87 940,2 тис. грн).
Всього
Департамент
охорони здоров’я
Районні державні в
місті
Києві
адміністрації
КО
«Київмедспецтранс»

План на 2021 рік
5 577 261,5

План на 9 міс. 2021
3 323 008,1

Освоєно
2 074 547,9

5 375 330,4

3 157 242,2

1 962 813,7

57 270,5

57 270,5

23 794,0

144 660,6

108 495,4

87 940,2

Плановий обсяг фінансування Департаменту охорони здоров’я на 2021 рік
становить 5 375 330,4 тис. грн, з них:
на поточні видатки передбачено 4 376 712,6 тис. грн
на капітальні видатки – 998 617,4 тис. грн
Всього
Поточні видатки
Капітальні
видатки
реконструкція і
будівництво
капітальний ремонт
обладнання

План на 9 міс .2021
3 157 242,2
2 550 775,4
606 466,8

44 571,8
286 411,6
275 483,4

Освоєно
1 962 813,7
1 829 509,1
133 304,6

11 338,0
96 607,1
25 359,5

%
62,2
71,7
22

25,4
33,7
9,2

При розподілі коштів, в розрізі заходів, враховано залишки медичних
препаратів та витратних матеріалів станом на 01.01.2021 та очікуваних
централізованих поставок МОЗ України за рахунок державного бюджету.
Впродовж 9 місяців 2021 поставлено МОЗ України лікарських засобів та
витратних матеріалів, закуплених за кошти державного бюджету, на суму
690 514,2 тис. грн.
1

Завдання: Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до
сучасних потреб
Бюджетом міста Києва на 2021 рік на виконання заходів Міської цільової
програми «Здоров’я киян», в частині капітальних видатків, передбачено
1 055 887,4 тис. грн.
Зокрема, по головному розпоряднику Департаменту охорони здоров’я на
2021 рік передбачені асигнування в розмірі 998 617,4 тис. грн (9 місяців 2021 –
606 466,8 тис. грн), з них: реконструкція, реставрація, будівництво в частині
капітальних вкладень – 398 209,6 тис. грн (9 місяців 2021 – 44 571,8 тис. грн),
капітальні ремонти – 324 924,4 тис. грн (9 місяців 2021 – 286 411,6 тис. грн),
медичне обладнання – 275 483,4 тис. грн. (9 місяців 2021 – 275 483,4 тис. грн).
Реконструкція, будівництво в частині капітальних вкладень – планом
асигнувань обсяг коштів на виконання заходів у січні-вересні 2021 становить
44 571,8 тис. грн, освоєно 11 338,0 тис. грн (25,4% від планового показника).
Розпорядниками коштів є: КП «Інженерний центр», КП «Житлоінвестбуд –
УКБ».
КП «Інженерний центр» – план 9 місяців становить 43 571,8 тис грн (річний
план 7 об’єктів на суму 179 800,00 тис. грн). Впродовж звітного періоду
профінансовано виконання робіт на 5 об’єктах на суму 11 338,0 тис. грн, а саме:
«Реконструкція будівель Київського міського перинатального центру структурного підррозділу Київського міського центру репродуктивної та
перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі
м. Києва» – 7 112,43 тис. грн;
«Реконструкція будівлі Київського міського будинку дитини "Берізка" з
прибудовою корпусу фізичної та реабілітаційної медицини на вул. Кубанської
України (маршала Жукова), 4 в Деснянському районі» – 2,02 тис. грн;
«Реконструкція нежилих приміщень під амбулаторію лікарів
сімейної
медицини за адресою: м. Київ, Дарницький бульвар, 23» – 101,93 тис. грн;
«Реконструкція будівлі на проспекті Свободи, 22-А під відділення № 7
комунального некомерційного підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у Подільському районі» – 1 920,39 тис.
грн;
«Реконструкція будівель з добудовою додаткового корпусу для розміщення
Центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні №11
Дніпровського району м. Києва на вул. Рогозівській, 6» – 2 201,23 тис. грн
КП «Житлоінвестбуд - УКБ» – на виконання заходу «Реконструкція будівлі
Київської міської клінічної лікарні № 6 з розміщенням лікарні швидкої медичної
допомоги "Правобережна" на проспекті космонавта Комарова, 3 у Солом'янському
районі м. Києва», згідно з рішеннями Київської міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023
роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»,
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
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державної адміністрації) від 28.01.2021 № 101 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» передбачено 201 000,0 тис. грн,
план 9 місяців – 1 000,0 тис. грн (кошти в сумі 200 000,0 тис. грн передбачені на

грудень місяць, як запозичення).
Капітальні ремонти в частині бюджету розвитку – план на виконання
ремонтних робіт у січні-вересні 2021 року становить 286 411,6 тис. грн, станом на
01.10.2021 рік профінансовано 96 607,1 тис. грн, (33,7% від планового показника),
зокрема:
- по 23 об’єктах роботи виконані в повному обсязі;
- по 38 об’єктах – визначені підрядні організації, укладені договори, роботи
розпочаті і виконуються відповідно до графіків виконання капітальних робіт;
- по 11 об’єктах відбувається підготовка, оформлення всіх необхідних
документів для розробки робочих проектів, проходження експертизи проектнокошторисної документації, проводяться заходи щодо визначення підрядних
організацій на конкурсних засадах через систему електронних публічних закупівель
«PROZORRO», роботи будуть розпочаті після закінчення терміну оскарження і
підписання договорів.
Медичне обладнання: план на січень-вересень 2021 року становить
275 483,4 тис. грн, профінансовано 25 359,5 тис. грн.
Районним державним адміністраціям в місті Києві, як головним
розпорядникам бюджетних коштів Міською цільовою програмою «Здоров’я киян»
в частині капітальних видатків на 2021 рік затверджено 57 270,5 тис. грн,
профінансовано 23 794,0 тис. грн (з урахуванням рішень Київської міської ради від 24
грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2021–2023 роки», від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва
на 2021 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 28.01.2021 № 101 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»). Зокрема:
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація – плановий обсяг
фінансування 56 470,5 тис. грн, профінансовано – 23 794,00 тис. грн. Здійснюються
роботи на 2 об’єктах:
«Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру
первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі,8, у Дарницькому районі
м. Києва» (виконано корегування проекту, укладено договір на виконання
будівельних робіт, роботи виконуються згідно з графіком);
«Реконструкція приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація по
відведенню підземних вод), (вул. Бориспільська, 30А)», передбачено та
профінансовано – 3 000,0 тис. грн (роботи по благоустрою виконані у повному
обсязі); Роботи виконуються, відповідно до ПЕСР на 2021 рік.
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
«Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на вул.
Будищанська, 3, у Деснянському районі міста Києва для влаштування амбулаторії
лікарів сімейної медицини» – плановий обсяг фінансування 800,0 тис. грн (проведено
інвентаризацію обладнання (устаткування), визначений перелік необхідний для
закупівлі).
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Завдання: Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги
Розвиток первинної медико-санітарної допомоги.
1.1.Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення з метою
ранньої діагностики цукрового діабету
РІК
9 місяців 2021
план – 385,0 тис. грн;
план – 385,0 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Скринінг пацієнтів з метою ранньої діагностики цукрового діабету на
теперішній час здійснюється за рахунок закупівлі 2020 року.
Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 248,94 тис. грн і
зумовлений зменшенням кількості звернень населення за медичною допомогою у
зв’язку з пандемією COVID – 19.
Протягом 9 місяців 2021 року використано 111 710 тест-систем. Підвищення
показників рівня глюкози у крові виявлено у 18 190 осіб, що складає 16,3% від
обстежених.
На сьогодні за результатами тендеру укладено договір на суму 153,005 тис.
грн., закуплено 45 550 одиниць тест-систем. Поставка товару очікується у листопаді
поточного року.
1.2. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для
визначення рівня холестерину
РІК
9 місяців 2021
план – 4 515,2 тис. грн;
план – 3 763,2 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Скринінг населення з метою визначення рівня холестерину на теперішній час
здійснюється за рахунок закупівлі 2020 року.
Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 1 816,44 тис. грн і
зумовлений зменшенням кількості звернень населення за медичною допомогою у
зв’язку з пандемією COVID-19.
Протягом 9 місяців 2021 року використано 183100 тест-систем. Підвищення
рівня холестерину в крові виявлено у 23 654 осіб, що складає 13% від обстежених.
На сьогодні за результатами проведених торгів укладено договір на 3 930,3 тис.
грн., закуплено 99 150 тест-систем та розподілено між закладами охорони здоров'я
первинного рівня.
1.3. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для
виявлення колоректального раку (тест на приховану кров в калі)
РІК
9 місяців 2021
план – 1 048,14 тис. грн;
план – 873,5 тис. грн;
освоєно – 818,4 тис. грн;
освоєно – 818,4 тис. грн;
% освоєння – 78,1 %
освоєння – 93,69%
Скринінг населення для виявлення колоректального раку на теперішній час
здійснюється за рахунок закупівлі 2020 року.
Залишок тестів станом на 01.01.2021 склав 349,88 тис. грн і зумовлений
зменшенням кількості звернень населення за медичною допомогою у зв’язку з
пандемією COVID-19.
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Протягом 9 місяців 2021 року використано 43 139 тестів. Виявлено 92 особи з
підозрою на пухлинні утворення.
За результатами проведених торгів укладено договір на 818,4 тис. грн,,
закуплено 28 328 тест-систем, які розподілено між закладами охорони здоров'я
первинного рівня.
1.4.Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із
малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством
РІК
9 місяців 2021
план – 1 666,0 тис. грн;
план – 1 249,5 тис. грн;
освоєно – 670,0 тис. грн;
освоєно – 670,0 тис. грн;
% освоєння – 40,2 %
% освоєння – 53,6 %
Впродовж 9 місяців 2021 дитячим харчуванням забезпечено 94 дітей перших
двох років життя із малозабезпечених сімей, що відповідає фактичній потребі.
Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя
здійснюється згідно з наданою довідкою про доходи.
2.Зменшення поширеності інфекційних хвороб.
2.1. Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на
гепатит B шляхом проведення щеплень
РІК
9 місяців 2021
план – 420,29 тис. грн;
план – 420,29 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Вакцинація медичних працівників від гепатиту В проводилася за рахунок
закупівлі 2020 року.
Залишок вакцини станом на 01.01.2021 склав 2 077,65 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2021 року щеплено 4219 медичних працівників вакциною
від гепатиту В.
Станом на 01.10.2021 за результатами проведених торгів 15.10.2021 планується
укладення договору на 394,8 тис. грн.
2.2. Забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах
епідемічного ризику (в тому числі дітей з будинків дитини, медичних працівників
закладів охорони здоров'я)
РІК
9 місяців 2021
план – 1 772,42 тис. грн;
план – 1 329,32 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Протягом 9 місяців 2021 року провакциновано 2120 медичних працівників
вакциною від грипу, отриманою від МОЗ України в якості гуманітарної допомоги у
2021 році (423,5 тис. грн).
2.3. Забезпечення закупівлі туберкуліну з метою своєчасної діагностики для
лікувально-профілактичних закладів педіатричної мережі
РІК
9 місяців 2021
план – 8 259,92 тис. грн;
план – 7 445,7 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
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Туберкулінодіагностика дітей на теперішній час проводиться за рахунок
закупівлі 2020 року.
Залишок туберкуліну станом на 01.01.2021 склав 4 881,9 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2021 року проведено туберкулінодіагностику 83 989 дітям
групи ризику.
За результатами проведених торгів на 12.10.2021 планується укладення
договору на 6 229,6 тис. грн.
Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
1.Консультативно-діагностичні центри
1.1. Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення фолієвою кислотою
вагітних жінок в перший триместр вагітності
РІК
9 місяців 2021
план – 173,07 тис. грн;
план – 173,07 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Залишок фолієвої кислоти станом на 01.01.2021 склав 39,2 тис. грн.
Протягом звітного періоду 2021 року фолієвою кислотою було забезпечено
6 070 жінок.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 173,1 тис. грн (подання пропозицій
до 11.10.2021).
1.2. Забезпечення витратними матеріалами для проведення скринінгових обстежень
дітей та вагітних жінок з метою визначення тіреоїдного статусу.
РІК
9 місяців 2021
план – 629,0 тис. грн;
план –629,0 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
У І кварталі 2021 року обстеження дітей та вагітних жінок з метою визначення
тіреоїдного статусу не проводився з причини переведення клінічних лікарень, в
лабораторіях яких планувалося проведення цих досліджень, в режим роботи з
хворими на COVID-19. Крім того, в рази зросло навантаження на лабораторію
Ендокринологічного центру, який в умовах пандемії здійснював ургентну
госпіталізацію хворих терапевтичного профілю, що потребує невідкладної
діагностики, в тому числі лабораторної.
Наразі обстеження будуть здійснюватися в лабораторіях консультативнодіагностичних центрів.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 629,0 тис.грн. (подання пропозицій
до 25.11.2021).
2. Розвиток ендокринологічної допомоги
2.1. Цукровий діабет
2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю
рівня глюкози у крові
РІК
план – 2 870,64 тис. грн;
освоєно – 0

9 місяців 2021
план – 2 870,64 тис. грн;
освоєно – 0
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Забезпечення дорослих пацієнтів (2 дослідження на добу) здійснювалося за
рахунок централізованих поставок МОЗ України (станом на 01.01.2021 залишок тестсмужок для контролю рівня глюкози в крові склав 233,97 тис. грн) та закупівель 2020
року за програмою «Здоров’я киян» (залишок – 5 940,0 тис. грн).
В реєстрі хворих на інсулінозалежний діабет перебувало 1100 дітей та 40
вагітних. Всі забезпечені тест-смужками із розрахунку 4 дослідження на добу (діти та
вагітні) за рахунок централізованих поставок МОЗ у 2021 році за кошти державного
бюджету 2020 року.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 2870,55 тис.грн. (подання пропозицій
до 25.10.2021).
2.1.2. Забезпечення
хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України
РІК
9 місяців 2021
план – 42 364.3 тис. грн;
план – 41 399,39 тис. грн;
освоєно – 39 790,98 тис. грн;
освоєно – 39 790,98 тис. грн.
% освоєння – 93,9 %
освоєння – 96,11%
Забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет здійснювалось за рахунок
субвенції державного бюджету та коштів місцевого бюджету.
Всього за заходом освоєно 132 149,0 тис. грн, з них коштів міського бюджету
на суму 39 790,98 тис. грн, коштів державного бюджету – 92 358,0 тис. грн. (план –
92 358,0 тис. грн).
Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну здійснювалося
шляхом реімбурсації.
Всі (100 %) інсулінозалежні хворі м. Києва впродовж 9 місяців 2021 року були
забезпечені необхідним лікуванням в повному обсязі, що дозволило стабілізувати їх
стан здоров'я, запобігти розвитку ускладнень основного захворювання.
2.1.3. Забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для
вимірювання глікованого гемоглобіну
РІК
9 місяців 2021
план – 3 440,3 тис. грн;
план – 2 870,64 тис. грн;
освоєно – 1 835,51 тис. грн;
освоєно – 1 835,51 тис. грн;
% освоєння – 53,4 %
% освоєння – 63,94 %
Обстеження дітей проводилося в КНП «Дитяча клінічна лікарня №6
Шевченківського району м. Києва».
Протягом 9 місяців 2021 року обстежено 250 дітей.
Дорослих за звітний період обстежено 22844 особи.
За результатами проведених торгів укладено договір на 1835,5 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 159,09 тис.грн. (подання пропозицій
до 24.11.2021).
2.1.4. Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими
помпами) пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету
Загальна кількість осіб, хворих на цукровий діабет І типу, які потребують
інфузії інсуліну за допомогою інсулінової помпи, складає 497 осіб, з них 350 дітей.
У 2020 році закуплено помпи для 245 пацієнтів (41дорослий та 204 дитини).
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Крім того, 165 дітей вже забезпечені ними за рахунок закупівель 2019 року.
У 2021 році забезпечення помпами проводиться за рахунок закупівель і
залишків 2020 року.
За 9 місяців 2021 року інсулінові помпи були встановлені 150 дітям та 30
дорослим.
2.1.5. Забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету
комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну
(інсулінових помп)
РІК
9 місяців 2021
план – 16 451,04 тис. грн;
план – 16 451,04 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Забезпечення витратними матеріалами здійснюється за рахунок закупівлі 2020
року.
Станом на 01.01.2021 залишок витратних матеріалів до інсулінових помп
становив 8 498,35 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2021 року витратними матеріалами було забезпечено 315
дітей та 30 дорослих.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 14 606,98 тис. грн. (подання
пропозицій до 22.11.2021).
2.1.6. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону
для невідкладної терапії гіпоглікемій.
РІК
9 місяців 2021
план – 735,17 тис. грн
план – 735,17 тис. грн
Забезпечення дітей препаратами глюкагону здійснюється за рахунок закупівлі
2020 року, залишок яких станом на 01.01.2021 склав 217,08 тис. грн.
Станом на 01.04.2021 на диспансерному обліку перебувало 1130 дітей, хворих
на цукровий діабет. Всі вони (100%) забезпечені препаратами глюкагону, який при
гіпоглікемічних станах дитині вводять батьки, що попереджає розвиток важких
гіпоклікемічних ком та нівелює необхідність госпіталізації дитини до стаціонару.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 728,66 тис. грн. (подання пропозицій
до 24.11.2021).
3. Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги
3.1. Забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та витратними
матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з
трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують
імуносупресивної терапії
РІК
9 місяців 2021
план – 41 794,56 тис. грн;
план – 40 135,59 тис. грн;
освоєно – 16 502,97 тис. грн;
освоєно – 16 502,97 тис. грн;
% освоєння – 41,1 %
% освоєння – 41,1 %
Станом на 01.01.2021 залишок імуносупресивних препаратів по міському
бюджету склав 622,09 тис. грн, по державному бюджету – 7 049,52 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2021 року імуносупресивні лікарські засоби отримали 240
пацієнтів, що дозволило забезпечити функціонування трансплантованого органу та
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запобігти його відторгненню. Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок
закупівлі в 2020 - 2021 років по програмі «Здоров’я киян» та централізованих
поставок МОЗ України за 2020, 2021 роки (888,7 тис. грн).
За результатами проведених торгів укладено договори на 30 149,75 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошено додаткові торги на 8 453,8 тис. грн. (подання
пропозицій до 25.11.2021).
3.2. Забезпечення закупівлі медичних послуг з трансплатанційного моніторингу
у до-, трансплантаційний та післяопераційний період трансплантації нирки та
солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії
РІК
9 місяців 2021
план – 65,3 тис. грн;
план – 65,3 тис. грн;
освоєно – 64,5 тис. грн;
освоєно – 64,5 тис. грн;
% освоєння – 98,8 %
% освоєння – 98,8 %
Протягом 9 місяців 2021 року 975 пацієнтів пройшли процедуру моніторингу.
Це дозволило визначити концентрацію лікарського засобу в крові та вчасно провести
корекцію лікування у разі необхідності з метою підтримки функціонування
трансплантованого органу.
3.3. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення,
витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів
лікування (гемодіалізу, гемофільтрації, перитонеального діалізу та інш.) у дітей та
дорослих
РІК
9 місяців 2021
план – 165 105,07 тис. грн;
план – 135 363,13 тис. грн;
освоєно – 82 772,79 тис. грн;
освоєно – 82 772,79 тис. грн;
% освоєння – 50 %
% освоєння – 61,14 %
Залишок витратних матеріалів для проведення екстракорпоральних методів
лікування станом на 01.01.2021 по міському бюджету склав 91 278, 21 тис. грн, по
державному бюджету – 14 016,55 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року методами замісної ниркової терапії проліковано 1294
пацієнти (1163 – методом гемодіалізу, 131 – перитонеального діалізу).
Всі пацієнти 100% були забезпечені витратними матеріалами для проведення
зазначеного лікування.
Це дозволило продовжити тривалість життя пацієнтів з термінальною
хворобою нирок та покращити його якість.
За результатами проведених торгів укладено договори на 161 183,2 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошено додаткові торги на 3515,8 тис. грн. (подання
пропозицій до 24.11.2021).
3.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення,
витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів
лікування (плазмоферезу, плазмосорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та
інших) у дітей та дорослих
РІК
план – 5 574,36 тис. грн;
освоєно – 3 705,07 тис. грн;
% освоєння – 66,5 %

9 місяців 2021
план – 4 645,3 тис. грн;
освоєно – 3 705,07 тис. грн;
% освоєння – 79,8 %
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Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 967,06 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року проліковано екстракорпоральними методами лікування
(плазмоферез, плазмосорбція, цитоферез, гемо перфузія та інші) 95 пацієнтів.
За результатами проведених торгів укладено договори на суму 5520,9 тис. грн.
3.5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування
(еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок
РІК
9 місяців 2021
план – 26 022,4 тис. грн;
план – 26 021,3 тис. грн;
освоєно – 26 021,3 тис. грн;
освоєно – 26 021,3 тис. грн;
% освоєння – 100 %
% освоєння – 100%

анемії

Залишок лікарських засобів для лікування анемії станом на 01.01.2021 склав
7 915,82 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року проліковано 1099 пацієнтів з низькими показниками
гемоглобіну.
За результатами проведених торгів укладено договори на 26 021,3 тис. грн.
3.6. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорнокальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями
нирок
РІК
9 місяців 2021
план – 31 453,51 тис. грн;
план – 26 211,2 тис. грн;
освоєно – 19 261,18 тис. грн;
освоєно – 19 261,18 тис. грн;
% освоєння – 61 %
% освоєння – 73,5 %
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 20 457,45 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року проліковано 1006 пацієнтів з порушенням фосфорнокальцієвого обміну, що дозволило мінімізувати ризики патологічних переломів у цих
хворих.
За результатами проведення торгів укладено договір на суму 31 114,9 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошено додаткові торги на 337,8 тис. грн.
3.7. Забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного призначення та
витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів
лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні,
антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)
РІК
9 місяців 2021
план – 11 527,68 тис. грн;
план – 9 606,4 тис. грн;
освоєно – 4 741,61 тис. грн;
освоєно – 4 741,61 тис. грн;
% освоєння – 41,1 %
% освоєння – 49,35 %
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 1 267,89 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року 2389 пацієнтів були забезпечені антикоагулянтами, що
дозволило уникнути розвитку ускладнень.
Укладено договорів на 5 897,2 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошено додаткові торги на 5629,8 тис. грн. (подання
пропозицій до 20.10.2021).
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3.8. Забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів
із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і
тканин, у тому числі реактивів для верифікації морфологічних змін в нирках після
пункційної біопсії та хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування.
РІК
9 місяців 2021
план – 14 458,24 тис. грн;
план – 12 048,44 тис. грн;
освоєно - 0
освоєно - 0
За 9 місяців 2021 року проведено 2400 досліджень за рахунок коштів КНП
«Київський міський центр нефрології та діалізу».
Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 14 457,4 тис. грн (подання
пропозицій до 18.10.2021).
3.9. Забезпечення закупівлі харчових продуктів для спеціальних медичних цілей,
призначених для дієтичного харчування дітей віком від 4 років та дорослих при
хронічній хворобі нирок, які лікуються методами замісної ниркової терапії.
РІК
9 місяців 2021
план – 9 296,07 тис. грн;
план – 9 296,07 тис. грн;
освоєно – 1 936,0 тис. грн;
освоєно – 1 936,0 тис. грн;
% освоєння – 20,8 %
% освоєння – 20,8 %
За 9 місяців 2021 року забезпечено 658 пацієнтів харчовими продуктами для
спеціальних медичних цілей.
За результатами проведення торгів укладено договір на 1 936,0 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошено додаткові торги на 7360,0 тис. грн. (подання
пропозицій до 08.11.2021).
4. Розвиток неврологічної допомоги
4.1. Розсіяний склероз
4.1. 1. Забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз
РІК
9 місяців 2021
план – 52 100,21 тис. грн;
план – 41 112,54 тис. грн;
освоєно – 9 272,38 тис. грн;
освоєно – 9 272,38 тис. грн;
% освоєння – 17,8 %
% освоєння – 22,55 %
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 по міському бюджету склав
22 044,61 тис. грн, по державному – 2 867,71 тис. грн. Наявність залишків зумовлена
призупиненням планової госпіталізації та зменшенням кількості звернень пацієнтів за
медичною допомогою в умовах пандемії COVID-19.
Забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з розсіяним склерозом
здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по програмі «Здоров’я киян» та
централізованих закупівель МОЗ України (обсяг надходжень у І півріччі 2021 –
16 573,7 тис. грн).
Протягом 9 місяців 2021 року проліковано 1025 пацієнтів.
За результатами проведених торгів укладено договори на 52 100,2 тис. грн.
4.3. Медична допомога дітям, хворим на епілепсію
4.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію
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РІК
9 місяців 2021
план – 2 492,35 тис. грн;
план – 2 358,8 тис. грн;
освоєно – 2 358,8 тис. грн;
освоєно – 2 358,8 тис. грн;
% освоєння – 94,6 %
% освоєння – 100%
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 239,82 тис. грн.
Медикаментозне забезпечення дітей здійснювалося за рахунок залишків
закупівлі 2020 року по програмі «Здоров'я киян».
На обліку в закладах охорони здоров'я перебуває 1 350 дітей хворих на
епілепсію, з них 721 дитина з перебігом захворювання, що потребує специфічного
лікування. Всі вони отримали необхідне лікування впродовж 9 місяців 2021 року.
Це призвело до мінімізації випадків виникнення приступів, розвитку нервовопсихічних і соматичних розладів у пацієнтів, забезпечило їх соціальну адаптацію.
За результатами проведення торгів укладено договори на 2 358,8 тис. грн
5. Онкологічна служб
5.1.Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру
лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих.
На виконання заходу у 2020 році:
РІК
9 місяців 2021
план – 203 224,38 тис. грн;
план – 154 923,29 тис. грн;
освоєно – 93 859,24 тис. грн;
освоєно – 93 859,24 тис. грн;
% освоєння – 46,2 %
% освоєння – 60,6 %
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 по міському бюджету склав
212 746,04 тис. грн, по державному – 24 311,35 тис. грн.
Забезпечення пацієнтів з онкологічними захворюваннями здійснювалося за
рахунок закупівлі 2020 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих
закупівель МОЗ України (отримано за 9 місяців 2021 – 28 28279,2 тис. грн).
Протягом 9 місяців 2021 року хіміотерапевтичне лікування отримали 3439
онкологічних хворих.
Проведення хіміотерапевтичного лікування із дотриманням режимів та
термінів проведення терапії призвело до покращення віддалених результатів
лікування, зокрема збільшення тривалості життя онкологічних хворих.
Станом на 01.01.2021 укладено договори на 195 768,6 тис. грн
Оголошено додаткові торги на 7162,5 тис. грн. (подання пропозицій до
25.11.2021).
6. Розвиток офтальмології
6.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення лікування
офтальмологічних захворювань
РІК
9 місяців 2021
план – 14 967,96 тис. грн;
план – 14 967,96 тис. грн;
освоєно – 14 967,96 тис. грн;
освоєно – 14 967,96 тис. грн;
% освоєння – 100 %
% освоєння – 100%
Станом на 01.01.2021 залишок медичних виробів для проведення оперативних
втручань з приводу катаракти склав 352 комплекти (6 861,55 тис. грн).
Протягом звітного періоду проведено оперативне втручання з імплантацією
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штучного кришталика 490 пацієнтам, що дозволило покращити зорові функції у цих
пацієнтів та позитивно вплинути на якість їхнього життя.
За результатами проведення торгів укладено договори на 14 968,0 тис. грн.
7. Адаптація стомованих хворих
7.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою
РІК
9 місяців 2021
план – 11 586,8 тис. грн;
план – 10 933,71 тис. грн;
освоєно – 2 131,76 тис. грн;
освоєно – 2 131,76 тис. грн;
% освоєння – 18,4 %
% освоєння – 19,49 %
На обліку перебуває 794 особи, які потребують засобів догляду за стомою
(кало- та сечоприймачі). Протягом 9 місяців засобами догляду за стомою (кало
приймачами) забезпечено 768 пацієнтів за рахунок залишків закупівлі в 2020 році,
що станом на 01.01.2021 склав 113,35 тис. грн, а також пролонгації договору на
1779,8 тис. грн та закупівлі 2021 року.
Станом на 01.10.2021 за результатами проведення торгів укладено договори на
7 488,4 тис. грн; додатково оголошено торги на 2 317,9 тис. грн.(подання пропозицій
до 22.10.2021)
8. Ендопротезування суглобів
8.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних і кульшових суглобів та
інструментарію для їх імплантації
РІК
9 місяців 2021
план – 53 992,19 тис. грн;
план – 44 072,28 тис. грн;
освоєно – 21 057,18 тис. грн;
освоєно – 21 057,18 тис. грн;
% освоєння – 39 %
% освоєння – 48 %
Залишок ендопротезів станом на 01.01.2021 по міському бюджету склав
15 995,31 тис. грн, по державному – 2 776,86 тис. грн.
Протягом звітного періоду 539 пацієнтам проведено оперативні втручання з
ендопротезування суглобів, що позбавило їх больового синдрому та призвело до
відновлення функцій опорно-рухового апарату.
У зв’язку з карантинними обмеженнями планові оперативні втручання з
ендопротезування у І кварталі проводилися лише у випадках, коли відтермінування
лікування загрожувало розвитком небезпечних ускладнень.
За результатами проведення торгів укладено договори на 45 905,28 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 додатково оголошено торги на 8 086,9 тис. грн.(подання
пропозицій до 21.11.2021)
8.3. Забезпечення закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного
протезування та інструментарію для їх встановлення
РІК
9 місяців 2021
план – 24 341,48 тис. грн;
план – 18 429,08 тис. грн;
освоєно – 8 995,7 тис. грн;
освоєно – 8 995,7 тис. грн;
% освоєння – 37 %
% освоєння – 49 %
Забезпечення медичними виробами здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 2021 років. Залишок станом на 01.01.2021 склав 11 310,59 тис. грн.
13

Протягом 9 місяців в ургентному порядку проведено ендопротезування 243
пацієнтам.
Це дозволило пацієнтам, особливо людям похилого віку, повернутися до
звичного способу життя та не бути прикутими до ліжка.
За результатами проведення торгів укладено договори на 19 202,2 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 додатково оголошено торги на 5 139,2 тис. грн.(подання
пропозицій до 21.11.2021)
8.5.
Забезпечення
закупівлі
ендопротезів
плечових
ендопротезування та інструментарію для їх встановлення

суглобів

для

РІК
9 місяців 2021
план – 2 173,35 тис. грн;
план – 2 145,7 тис. грн;
освоєно – 2 145,7 тис. грн;
освоєно – 2 145,7 тис. грн;
% освоєння – 98,7 %
% освоєння – 100 %
Протягом 9 місяців 2021 року проведено оперативне втручання 1 пацієнту у
зв’язку з карантинними обмеженнями.
За результатами проведенних торгів укладено договір на суму 2 145,7 тис. грн.
9. Зменшення поширеності інфекційних хвороб
9.1. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний
гепатит В і С
РІК
9 місяців 2021
план – 0
план – 0
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 по міському бюджету склав
5 671,43 тис. грн, по державному – 1 911,33 тис. грн.
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по
програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок МОЗ України (9 місяців 2021
– 2 279,0 тис. грн).
Протягом 9 місяців 2021 року проліковано 1105 осіб з гепатитом С та 363 – з
гепатитом В.
9.2. Закупівля витратних матеріалів для лабораторної діагностики хворих на
вірусний гепатит В і С
РІК
9 місяців 2021
план – 706,2 тис. грн;
план – 706,2 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Станом на 01.10.2021 додатково оголошено торги на на 698,3 тис. грн. (подання
пропозицій до 25.11.2021)
9.3. Закупівля витратних
інфекційних захворювань
РІК
план – 41 042,35 тис. грн.
освоєно – 25 126,37 тис. грн;
% освоєння – 61,22 %

матеріалів

для

лабораторної

діагностики

9 місяців 2021
план – 34 917,55 тис. грн
освоєно – 25 126,37 тис. грн;
% освоєння – 71,9 %
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За рахунок коштів бюджету м. Києва на 2021 рік за програмою «Здоров'я киян»
централізовано закуплено витратних матеріалів для лабораторної діагностики
COVID-19 (тестів) на загальну суму 41 042,35 тис. грн, зокрема:
-набір реагентів для виявлення нуклеїнової кислоти нового коронавірусу
(флуоресцентний ПЛР-аналіз) - 4 026,0 тис. грн (2 928 досліджень). За 9 місяців 2021
року проведено 816 досліджень;
-набір реагентів для виявлення РНК корона вірусу методом ПЛР – 37 016,35 тис.
грн (102 744 досліджень).
За 9 місяців 2021 року проведено 3 644 дослідження.
9.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів для лікування
хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2
Впродовж звітного періоду у централізованому порядку МОЗ України
поставлено лікарських засобів на суму 17 008,08 тис. грн.
Надано пропозиції щодо перерозподілу коштів на лікарські засоби та медичні
вироби.
9.5. Забезпечення проведення імунопрофілактики COVID-19 громадян групи
ризику
РІК
9 місяців 2021
план – 140 000,0 тис. грн;
план – 140 000,0 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Впродовж 9 місяців 2021 вакцинація населення здійснювалась за рахунок
централізованих поставок МОЗ України.
Станом на 01.10.2021 проведено 2 277 679 щеплень.
10. Орфанні захворювання
10.1. Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну
речовин
10.1.1. Муковісцидоз
10.1.1.1.Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз
РІК
9 місяців 2021
план – 9 268,54 тис. грн;
план – 9 268,54 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Станом на 01.01.2021 залишок лікарських засобів по міському бюджету склав
25 352,7 тис. грн, по державному – 76,28 тис. грн.
Станом на 01.01.2021 в м. Києві зареєстровано 52 дитини віком до 18 років з
діагнозом муковісцидоз та 21 хворий віком старше 18 років. Усі пацієнти забезпечені
лікарськими засобами за рахунок закупівлі 2020 року по програмі «Здоров'я киян» та
централізованих поставок МОЗ України (9 місяців 2021 – 4 229,3 тис. грн).
Спеціальне комплексне лікування, сприяє зменшенню тяжкості захворювання,
збереженню функції легенів та інших внутрішніх органів та систем, подовженню
тривалості та покращенню якості життя пацієнтів з МВ.
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За результатами проведення торгів укладено договори на 1 430,8 тис.грн.
Станом на 01.10.2021 додатково оголошено торги на 7 588,0 тис. грн. (подання
пропозицій до 25.11.2021)
10.1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що
містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга
РІК
9 місяців 2021
план – 4 782,69 тис. грн;
план – 4 782,69 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Станом на 01.01.2021 залишок харчових продуктів склав 1 428,31 тис. грн.
Впродовж 9 місяців 2021 року забезпечено харчовими продуктами 52 дитини та
19 дорослих.
Всі пацієнти які потребували забезпечення харчовими продуктами отримували
їх в повному обсязі за рахунок закупок 2020 та 2021 років.
Для забезпечення ефективного медичного супроводу дітей хворих на
муковісцидоз важливою складовою є корекція білково-енергетичної недостатності.
Порушення нутрітивного статусу у цих хворих розвивається внаслідок комплексу
факторів, а саме - синдром мальабсорбції, хронічна бронхолегенева інфекція та
легенева недостатність або неприйняття (індивідуальне) висококалорійної їжі. При
тривалій негативній динаміці маси тіла необхідно вживання харчових продуктів для
спеціальних медичних цілей, що містять гідролізований білок та жирні кислоти.
Найбільш сприятливу дію мають продукти, що розроблені спеціально для харчування
пацієнтів з МВ. Вживання агресивного харчування із використанням
назогастрального зонду або гастро/єюностомії, особливо в нічний період, дозволяє
поліпшити нутрітивний статус пацієнта та знизити частоту виникнення загострення
захворювання.
За результатами проведення торгів укладено договори на 2 442,2 тис. грн
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 2340,4 тис. грн (подання пропозицій
до 22.10.2021).
10.1.2. Фенілкетонурія
10.1.2.1. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування
хворих на фенілкетонурію
РІК
9 місяців 2021
план – 8 002,56 тис. грн;
план – 8 002,56 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Залишок продуктів лікувального харчування станом на 01.01.2021 склав
18 036,89 тис. грн.
На сьогодні зареєстровано 19 дітей віком до 3-х років, від 4-х до 18 років – 98
дітей та 38 дорослих хворих на фенілкетонурію. Всього – 155 осіб. Всі пацієнти 100%
забезпечені в повному обсязі за рахунок закупівель 2020 та 2021 років.
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Використання лікувальних продуктів без фенілаланіну, але з повноцінним
вмістом інших амінокислот, дозволить попередити прогресування захворювання та
розвиток ускладнень: розумової відсталості та інвалідності.
За результатами проведення торгів укладено договори на 4 602,5 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 3 399,98 тис. грн (подання пропозицій
до 22.10.2021).
10.1.3. Хвороба Гоше
10.1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих з хворобою Гоше
РІК
9 місяців 2021
план – 24 692,92 тис. грн;
план – 16 860,03 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав по міському бюджету
склав 11 585,76 тис. грн, по державному – 5 619,45 тис. грн.
За звітний період забезпечено 4 дорослих пацієнтів з хворобою Гоше
ферментозамісним патогенетичним лікуванням за рахунок закупівель 2020 року та
централізованих поставок МОЗ України.
За результатами проведення торгів укладено договори на 7 522,9 тис. грн
(03.09.2021);
Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 17 170,0 тис. грн (подання пропозицій
до 02.11.2021).
10.1.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Гоше
РІК
9 місяців 2021
план – 0
план – 0
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 становив 805,47 тис. грн. Впродовж
звітного періоду поставлено медичних засобів на суму 33 622,8 тис. грн.
Забезпечення лікарськими засобами хворих дітей (2) здійснювалось за рахунок
централізованих поставок МОЗ України за 2020 рік.
10.1.4. Мукополісахаридоз
10.1.4.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих на мукополісахаридоз
РІК
9 місяців 2021
план – 0
план – 0

Станом на 01.01.2021 рік під спостереженням перебувало 3 дитини.
Забезпечення лікарськими засобами хворих здійснювалось за рахунок
централізованих поставок МОЗ України за 2020 рік, що надійшли у 2021 році –
34 115,39 тис. грн. та залишку на 01.01.2021 – 11 264,94 тис. грн.

Станом на 01.10.2021 на обліку перебуває 1 дитина (2 дитини вибули),
яка забезпечена лікарськими засобами відповідно до потреби.
10.1.5. Орфанні метаболічні захворювання
10.1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих з тирозинемією
РІК
9 місяців 2021
план – 0
план – 0
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Станом на 01.01.2021під спостереженням перебуває 1 дитина. Забезпечення
лікарськими засобами здійснювалось за рахунок централізованих поставок МОЗ
України за 2020 рік, що надійшли у 2021 році – 3 463,2 тис. грн.
10.1.5.2. Забезпечити лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію
РІК
9 місяців 2021
план – 0
план – 0
Залишок продуктів лікувального харчування станом на 01.01.2021 склав
423,67 тис. грн.
Під спостереженням перебуває 1 дитина, яка забезпечена лікувальним
харчуванням в повному обсязі (за рахунок закупівель 2020 року).
10.1.5.3. Забезпечити
лікувальним харчуванням
дітей, хворих на
метілмалонову аміноацидурію
РІК
9 місяців 2021
план – 169,83 тис. грн;
план – 169,83 тис. грн;
освоєно – 0
освоєно – 0
Під спостереженням перебуває 1 дитина.
Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 168,4 тис. грн (подання пропозицій до
22.10.2021).
10.2. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із
залученням імунного механізму
10.2.1. Коагулопатії
10.2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на
коагулопатії
РІК
9 місяців 2021
план – 38 256,47 тис. грн.
план – 18 256,47 тис. грн
освоєно – 5 277,84 тис. грн;
освоєно – 5 277,84 тис. грн;
% освоєння – 13,8 %
% освоєння – 28,9 %
Залишок препаратів замісної терапії на 01.01.2021 по міському бюджету
становив 10 130,1 тис. грн, по державному – 13 156,33 тис. грн.
Забезпечення дітей, хворих на коагулопатії препаратами замісної терапії
здійснювалося за рахунок коштів міського та державного бюджетів. Впродовж 9
місяців 2021 року отримано централізовано за рахунок закупівлі МОЗ України 20182020 років лікарських засобів на суму 41 687,31 тис. грн.
Всі діти, які перебувають на обліку з приводу гемофілії (82 дитини) за звітний
період отримали профілактичне лікування.
Це забезпечило зменшення госпіталізацій за ургентними показами, покращення
соціалізації дітей.
За результатами проведення торгів укладено договори на 29 233,4 тис. грн (0306-07.09.2021);
Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 8 660,7 тис. грн (подання пропозицій
до 02.11.2021).
10.2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на
коагулопатії
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РІК
9 місяців 2021
план – 200 753,38 тис. грн.
план – 137 498,03 тис. грн
освоєно – 0
освоєно – 0
Залишок препаратів замісної терапії для дорослих на 01.01.2021 по міському
бюджету становив 49 603,69 тис. грн, по державному – 5 988,72 тис. грн.
Забезпечення дорослих хворих на коагулопатії препаратами замісної терапії
здійснювалося за рахунок коштів міського та державного бюджетів.
За 9 місяців 2021 року отримано централізовано за рахунок закупівлі МОЗ
України 2018-2020 років лікарських засобів на суму 189 483,72 тис. грн.
Протягом звітного періоду проліковано 162 дорослих хворих на гемофілію.
За результатами проведення торгів укладено договори на 200 753,4 тис. грн.
10.2.1.3. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну
тромбоцитопенічну пурпуру
РІК
9 місяців 2021
план – 4 856,42 тис. грн
план – 4 315,92 тис. грн
освоєно – 0
освоєно – 0
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 становив 783,58 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2021 року проліковано 28 дітей (100%).
Використання закуплених лікарських засобів дозволило скоротити термін
перебування пацієнтів в стаціонарі, в переважній більшості випадків не застосовувати
при лікуванні препарати крові, уникнути застосування гормональних препаратів, що
супроводжується їхнім побічним ефектом.
За результатами проведення торгів укладено договори на 2 601,9 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 додатково оголошені торги на 2 147,3 тис. грн (подання
пропозицій до 20.10.2021).
10.3. Вроджені імунодефіцити
10.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит
РІК
9 місяців 2021
план – 10 321,72 тис. грн.
план – 10 309,83 тис. грн
освоєно – 0
освоєно – 0
На обліку станом на 2021 рік знаходиться 17 дорослих пацієнтів та 20 пацієнтів
віком до 18 років.
Протягом звітного періоду забезпечення здійснювалося за рахунок
централізованих закупівель МОЗ України 2020 року (поставлено у 2021 на суму
10 710,3 тис. грн) та залишків на суму 5 484,55 тис. грн (станом на 01.01.2021).
Проведено торги на 10 321,7 тис. грн. Лікарські засоби розподілені в заклади
охорони здоров'я, забезпеченість 100%.
10.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на нейтропенію
РІК
9 місяців 2021
план – 365,32 тис. грн.
план – 365,32 тис. грн
освоєно - 0
освоєно - 0
За 9 місяців 2021 року 4 дитини у повному обсязі були забезпечені лікарськими
засобами за рахунок закупівель 2020 року.
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Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 329,74 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 365,3 тис. грн (подання пропозицій до
22.10.2021).
10.4. Системний васкуліт з залученням імунного механізму
10.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасакі
РІК
9 місяців 2021
план – 1 031,8 тис. грн
план – 1 031,8 тис. грн
освоєно – 1 020,11 тис. грн;
освоєно – 1 020,11 тис. грн;
% освоєння – 98,9 %
% освоєння – 98,9 %
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 398,35 тис. грн.
За 9 місяців 2021 року 10 дітей (100%) забезпечено лікарськими засобами за
рахунок закупівель 2020 року.
За результатами проведення торгів укладено договір на 1020,1 тис. грн.
лікарські засоби розподілено в заклади охорони здоров'я, забезпеченість 100%.
10.5. Рідкісні хвороби нервової системи
10.5.1.Спінальна м'язова атрофія
10.5.1.1. Закупівля сумішей лікувального харчування для хворих на спінальну
м'язову атрофію
РІК
9 місяців 2021
план – 1 927,39 тис. грн.
план – 1 927,39 тис. грн
освоєно – 1 553,14 тис. грн;
освоєно – 1 553,14 тис. грн;
% освоєння – 80,58 %
% освоєння – 80,58 %
Протягом звітного періоду під медичним спостереженням перебувало 38
хворих на спінальну м’язову атрофію (36 дітей та 2 дорослих), з яких за медичними
показами потребує забезпечення лікувальним харчуванням 33 пацієнти (31 дитина та
2 дорослих). Всі пацієнти забезпечені лікувальним харчуванням в повному обсязі за
рахунок закупівель 2020, 2021 років (залишок на 01.01.2021 – 819,18 тис. грн).
За результатами проведених торгів укладено договори на 1 553,1 тис. грн..
Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 373,8 тис. грн (подання пропозицій до
22.10.2021).
10.5.1.2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на спінальну м'язову
атрофію
Новий захід. Зміни в програму були внесені 11.02.2021(рішення сесії Київради
№11/52).
Розрахунок потреби здійснений в межах фінансування для 5 дітей, які будуть
отримувати лікування лікарським засобом «СПІНРАЗА» та 12 дітей – «ЕВРІСДІ»
(Рисдиплам).
РІК
9 місяців 2021
план – 92 833,59 тис. грн.
план – 88 893,3 тис. грн
освоєно – 23 039,43 тис. грн;
освоєно – 23 039,43 тис. грн;
% освоєння – 24,8 %
% освоєння – 25,9 %
Протягом звітного періоду всі 17 дітей розпочали патогенетичне лікування.
За результатами проведення торгів укладено договори на 87 900,0 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошені додатково торги на 4 933,61 тис. грн (подання
пропозицій до 25.11.2021).
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10.5.2. Вроджені прогресуючі захворювання нервової системи
10.5.2.1. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на вроджені
прогресуючі захворювання нервової системи
Новий захід, зміни внесені в програму 11.02.2021 (рішення сесії Київради
№ 11/52).
РІК
9 місяців 2021
план – 96,75 тис. грн
план – 96,75 тис. грн
Під спостереженням перебуває 1 дитина.
Станом на 01.10.2021 повторно оголошені торги на 89,5 тис. грн (подання
пропозицій до 22.10.2021).
10.6. Рідкісні вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії.
10.6.1. Бульозний епідермоліз
10.6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з
бульозним епідермолізом
РІК
9 місяців 2021
план – 3 205,08 тис. грн.
план – 3 205,08 тис. грн
Залишок станом на 01.01.2021 склав 1 731,06 тис. грн.
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівель 2020 року за
міською цільовою програмою «Здоров’я киян», централізованих поставок МОЗ
України у 2021 на суму 1 167,3тис. грн (ДБ 2019 року).
Під спостереженням перебувають 27 осіб (13 дітей та 14 дорослих). Відповідно
до медичних показань лікарськими засобами забезпечено 9 пацієнтів (6 дітей та 3
дорослих).
За результатами проведення торгів укладено договори на 2 355,7 тис. грн.
10.6.1.2. Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним
епідермолізом
РІК
9 місяців 2021
план – 2 355,66 тис. грн.
план – 2 355,66 тис. грн
Залишок продуктів лікувального харчування станом на 01.01.2021 склав
30,08 тис. грн.
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівель 2020 року за
міською цільовою програмою «Здоров’я киян».
Під медичним спостереженням перебувають 27 осіб (13 дітей та 14 дорослих).
Відповідно до медичних показань забезпечення лікувальним харчуванням
потребують 7 пацієнтів (4 дітей та 3 дорослих). Всі хворі забезпечені в повному бсязі.
За результатами проведення торгів укладено договори на 1 130,2 тис. грн.
10.7. Акромегалія і гіпофізарний гігантизм
10.7.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією та
гігантизмом
РІК
9 місяців 2021
план – 3 587,08 тис. грн;
план – 3 569,9 тис. грн;
освоєно – 3 569,9 тис. грн;
освоєно – 3 569,9 тис. грн;
% освоєння – 99,52 %
% освоєння – 100 %
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 987,46 тис. грн.
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Протягом звітного періоду під наглядом перебувають 53 пацієнти з
акромегалією та 2 з гіпофізарним гігантизмом вперше виявлені у І кварталі 2021 року.
Пацієнти з гігантизмом, за висновками фахівців, на теперішній час не потребують
медикаментозного лікування.
З 53 пацієнтів хворих на акромегалію лише 13 потребують медикаментозного
лікування.
Всі особи, які потребують лікування забезпечені в повному обсязі.
За результатами проведення торгів укладено договори на 3 569,9 тис. грн.
10.7.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з гігантизмом
РІК
9 місяців 2021
план – 0
план – 0
Станом на 01.01.2021 під спостереженням фахівців закладів охорони здоров’я
діти з гігантизмом не перебувають.
10.8. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження
10.8.1. Забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний
нанізм та нанізм різного походження
РІК
9 місяців 2021
план – 6 140,45 тис. грн.
план – 5 526,4 тис. грн
освоєно – 3 178,71 тис. грн;
освоєно – 3 178,71 тис. грн;
% освоєння – 51,8 %
% освоєння – 57,52 %
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив
2 115,73 тис. грн, по державному – 76,19 тис. грн.
Під наглядом фахівців перебувають 252 дитини, які потребують та забезпечені
гормоном росту.
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівель 2020 року по
програмі «Здоров’я киян», централізованих закупівель МОЗ України 2019 року, що
надійшли у 2020 та у 2021 (9 місяців – 1 316,0 тис. грн).
За результатами проведення торгів укладено договір на 3178,7 тис. грн;
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 2 961,7 тис. грн (подання пропозицій
до 11.10.2021).
10.9. Передчасне статеве дозрівання центрального походження
10.9.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами
гонадотропін-рилізинг гормону
РІК
9 місяців 2021
план – 670,36 тис. грн.
план – 670,36 тис. грн
освоєно – 670,36 тис. грн;
освоєно – 670,36 тис. грн;
% освоєння – 100 %
% освоєння – 100 %
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 573,09 тис. грн.
Протягом звітного періоду під наглядом фахівців перебуває 36 осіб. Всі
пацієнти забезпечені відповідним лікуванням в повному обсязі відповідно до
медичних показань.
На 670,4 тис. грн укладено договір.
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10.10. Рідкісні хвороби системи кровообігу
10.10.1. Легенева гіпертензія
10.10.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію
РІК
9 місяців 2021
план – 0
план – 0
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив
637,06 тис. грн, по державному – 561,52 тис. грн.
Протягом звітного періоду пацієнти (42 дорослих та 7 дітей) забезпечені
лікарськими засобами за рахунок залишків лікарських засобів по закупівлях 2020
року та централізованих поставок МОЗ України у 2020 році.
10.11. Рідкісні новоутворення
10.11.1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих
з онкогематологічною патологією
РІК
9 місяців 2021
план – 197 040,98 тис. грн.
план – 197 040,98 тис. грн
освоєно - 0
освоєно - 0
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив
38 641,0 тис. грн, по державному – 244 934,24 тис. грн.
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівель 2020 року по
програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок МОЗ України (9 місяців –
15 100,9 тис. грн).
Протягом 9 місяців 2021 року проліковано 3112 пацієнтів з онкогематологічними
захворюваннями.
За результатами проведення торгів укладено договори на суму 131 280,1 тис. грн
Станом на 01.10.2021 оголошено додаткові торги на суму 64 306,4 тис. грн.
(подання пропозицій до 22.11.2021).
10.12. Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
10.12.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний
ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродермію, системні васкуліти,
спондилоартрити
РІК
9 місяців 2021
план – 23 922,56 тис. грн.
план – 21 301,16 тис. грн
освоєно - 0
освоєно - 0
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив
1 336,8 тис. грн, по державному – 6 857,51 тис. грн.
Забезпечення хворих здійснювалося за рахунок залишків по закупівлях,
проведених у 2020 році по програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок
МОЗ України (9 місяців 2021 – 10 983,8 тис. грн).
За 9 місяців 2021 року проліковано 130 хворих (95 дітей та 35 дорослих –
100% , які потребували специфічного лікування).
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 23 596,6 тис. грн (подання
пропозицій до 04.11.2021).
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11. Розвиток служби крові
11.2.Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» високочутливими
тест-системами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на
наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло, HBsAg,
anti Hbcore IgM+G, anti HCV, збудник сифілісу) методом імунохемілюмінесцентного
аналізу (ІХЛА)
РІК
9 місяців 2021
план – 971,35 тис. грн.
план – 0
освоєно - 0
освоєно - 0
Залишок медичних виробів на 01.01.2021 по міському бюджету становив
3 950,2 тис. грн, по державному – 2,65 тис. грн.
Забезпечення тест-системами здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по
програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок МОЗ України.
За звітний період КНП «Київський міський центр крові» проведено 86 277
скринінгових обстежень донорської крові та її компонентів на наявність маркерів
гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ, гепатит В, С, сифіліс).
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 970,4 тис. грн (подання пропозицій
до 11.10.2021).
11.4. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» одноразовою
пластикатною тарою типу «ГЕМАКОН» для заготівлі донорської крові та її
компонентів, у тому числі з лейкофільтром.
РІК
9 місяців 2021
план – 13 307,68 тис. грн
план – 11 671,41 тис. грн
освоєно - 0
освоєно - 0
Залишок на 01.01.2021 по міському бюджету становив 121,44 тис. грн, по
державному – 3 829,65 тис. грн.
Забезпечення тарою здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по програмі
«Здоров'я киян» та централізованих поставок МОЗ України у 2020 році в І півріччі
2021 року (9 513,4 тис. грн).
Протягом 9 місяців 2021 року КНП «Київський міський центр крові» проведено
17 892 донації.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 4 303,2 тис. грн (подання пропозицій
до 08.11.2021).
11.5. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» витратним
матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу
РІК
9 місяців 2021
план – 8 320,0 тис. грн.
план – 7 504,61 тис. грн
освоєно - 0
освоєно - 0
Залишок витратних матеріалів на 01.01.2021 по міському бюджету становив
409,6 тис. грн, по державному – 474,26 тис. грн.
Впродовж січня-вересня 2021 року забезпечення КНП «Київський міський
центр крові» витратними матеріалами для проведення апаратного плазма- та
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цитоферезу здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по програмі «Здоров’я
киян» та централізованих поставок МОЗ України.
За 9 місяців 2021 року проведено 1262 донації.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на суму 8 320,0 (подання пропозицій до
04.11.2021).
11.6. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» витратним
матеріалом для проведення вірусінактивації тромбоцитів.
РІК
9 місяців 2021
план – 0
план – 0
Залишок витратних матеріалів на 01.01.2021 по міському бюджету становив
436,5 тис. грн, по державному – 4 362,25 тис. грн.
Впродовж 9 місяців 2021 року забезпечення витратним матеріалом для
проведення вірусінактивації тромбоцитів здійснювалося за рахунок закупівлі 2020
року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок МОЗ України.
За звітний період проведено 561 процедура вірусінактивації тромбоцитів, що
дозволило забезпечити пацієнтів безпечним переливанням тромбоцитів крові.
12. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху
12.1. Забезпечення слуховими апаратами осіб з інвалідністю та соціально
незахищених верств населення, які мають вади слуху
РІК
9 місяців 2021
план – 4 200,0
план – 0
Залишок слухових апаратів станом на 01.01.2021 становить 585 од.
(1 314,05 тис. грн, слухові апарати закуплені за кошти 2020 року).
За 9 місяців 2021 року підібрано та видано 566 слухових апаратів.
Залишок станом на 01.10.2021 становить 19 слухових апаратів.
Допомога пільговим категоріям киян, що мають значні порушення слухової
функції, шляхом забезпечення їх слуховими апаратами покращує можливість
спілкування та значно підвищує їх якість життя та соціальну адаптацію.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на суму 4 151,5 (подання пропозицій до
24.11.2021).
12.2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху
Станом на 01.01.2021 залишок кохлеарних імплантів становив – 14 одиниць
(9 159,25 тис. грн), що дозволяє забезпечити в 2021 році 100 відсоткову потребу в
кохлеарній імплантації мешканців м. Києва з надважкою втратою слуху.
За 9 місяців 2021 року проведено кохлеарну імплантацію 6 пацієнтам (5 дітям
та 1 дорослому).
12.3. Здійснення заміни мовного процесора
РІК
план – 1 111,5 тис. грн.
освоєно – 1 110,0 тис. грн;
% освоєння – 99,86 %

9 місяців 2021
план – 1 111,5 тис. грн
освоєно – 1 110,0 тис. грн;
% освоєння – 99,86 %
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Станом на 01.07.2021 року в черзі на проведення заміни мовного процесора
перебуває 3 пацієнти. За 9 місяців 2021 року проведено заміну мовного процесора 1
хворому.
За результатом проведених торгів на 1 110,0 тис. грн укладено договори.
13. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби
товстого кишківника
РІК
9 місяців 2021
план – 552,0 тис. грн
план – 552,0 тис. грн
освоєно - 0
освоєно - 0
В м. Києві під медичним спостереженням перебувають 19 дітей, які
потребують забезпечення лікувальною сумішшю.
Станом на 01.10.2021 повторно оголошено торги на 529,9 тис. грн. (подання
пропозицій до 19.10.2021).
14. Забезпечення медичними виробами хворих з порушенням функції тазових
органів
РІК
9 місяців 2021
план – 610,2 тис. грн
план – 610,2 тис. грн
освоєно - 0
освоєно - 0
Станом на 01.10.21 оголошено торги на 249,4 тис. грн (подання пропозицій до
22.10.2021).
15. Репродуктивне здоров'я
15.1. Створення умов безпечного материнства
15.1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання
невідкладної медичної допомоги
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив
40,94 тис. грн, по державному – 102,76 тис. грн.
Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок закупівлі у 2020 по програмі
«Здоров’я киян» і централізованих поставок МОЗ України у 2020 та 9 місяців 2021
(232,29 тис. грн).
Впродовж 9 місяців 2021 відбулося 19 613 пологів, з яких ускладнених
масивною кровотечею – 109 пологів. Всі породіллі своєчасно отримали препарати для
надання невідкладної допомоги при кровотечах, що дало можливість попередити
розвиток тяжкої крововтрати більше 1500 мл, знизити рівень материнської смертності
від важкої кровотечі, попередити розвиток септичних ускладнень.
Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної
медичної допомоги проведено на 100%, випадків материнської смерті внаслідок
акушерської кровотечі у звітному періоді не було.
15.1.2. Забезпечення закладів охорони здоров'я антирезусним імуноглобуліном
для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного
протоколу
РІК
9 місяців 2021
план – 0
план – 0
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Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок закупівлі у 2020 по програмі
«Здоров’я киян» – залишок станом на 01.01.2021 склав 683,58 тис. грн.
Впродовж 9 місяців 2021 МОЗ України у централізованому порядку поставлено
антирезусного імуноглобуліну на суму 4 754,0 тис. грн.
Забезпечення жіночих консультацій та акушерських відділень антирезусним
імуноглобуліном дозволило провести профілактику розвитку гемолітичної хвороби
новонароджених у 1 984 вагітних та породіль. Летальних випадків внаслідок
гемолітичної хвороби новонароджених за 9 місяців 2021 року не було.
15.1.3. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів
новонароджених
РІК
9 місяців 2021
план – 1 693,69 тис. грн
план – 1 673,87 тис. грн
освоєно – 1 673,87 тис. грн;
освоєно – 1 673,87 тис. грн;
% освоєння – 99 %
% освоєння – 100 %
Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 по міському бюджету
становив 2 320,2 тис. грн.
Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок закупівлі у 2020 по програмі
«Здоров’я киян» та централізованих поставок МОЗ України у січні-вересні 2021
(3 300,2 тис. грн).
Забезпечення акушерських відділень препаратами для лікування дихальних
розладів новонароджених проведено на 100%, що дозволило своєчасно пролікувати
впродовж 9 місяців 2021 року 181 передчасно народжених дітей, знизити рівень
перинатальної та неонатальної смертності, покращити результати лікування та
виходжування, знизити частоту та тривалість штучної вентиляції легень.
За результатами проведення торгів укладено договір на суму 1 673,9 тис. грн.
15.1.4. Впровадження вакцинації дівчат, що не живуть статевим життям,
проти папіломи - вірусу людини
РІК
9 місяців 2021
план – 9 810,36 тис. грн.
план – 8 990,0 тис. грн
освоєно – 8 990,0 тис. грн;
освоєно – 8 990,0 тис. грн;
% освоєння – 91,6 %
% освоєння – 100%
Протягом 9 місяців 2021 року проведено щеплень вакциною «Церварікс» від
папілома-віруса людини 1 891 дівчині групи ризику віком від 9-14 років за рахунок
закупівлі 2020 року (використано 5 214 доз).
У 2021 році закуплено 9 616 доз вакцини та розподілено в заклади охорони
здоров'я первинної ланки у вересні 2021 року (потреба – 11 300 доз).
За результатами проведення торгів укладено договір на 8 990,0 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 додатково оголошено торги на суму 820,0 тис.грн.
(подання пропозицій до 25.11.2021).
16. Хоспісна та паліативна допомога
16.1. Забезпечення засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглинальні)
пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога
виїзними бригадами вдома
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РІК
9 місяців 2021
план – 0
план – 0
Залишок засобів догляду станом на 01.01.2021 склав 4 086,42 тис. грн.
Хворих забезпечено засобами догляду за рахунок закупівель 2020 року.
За 9 місяців 2021 року на 132 ліжках у паліативних відділеннях для дорослих
проліковано 1361 пацієнт; у паліативних відділеннях для дітей на 30 ліжках
проліковано 52 дитини. Всі пацієнти у повному обсязі були забезпечені засобами
догляду.
16.2. Забезпечення засобами догляду важкохворих дітей з інвалідністю на
амбулаторному етапі
РІК
9 місяців 2021
план – 3 301,83 тис. грн.
план – 3 301,83 тис. грн
освоєно - 0
освоєно - 0
Залишок засобів догляду станом на 01.01.2021 склав 2 639,28 тис. грн.
Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок закупівлі у 2020 по програмі
«Здоров’я киян».
За звітний період було забезпечено у повному обсязі засобами догляду
важкохворих дітей-інвалідів (1 018 осіб) на амбулаторному етапі.
16.3. Забезпечення знеболювальним пластирем пацієнтів паліативних відділень,
які мають виражений больовий синдром та потребують наркотичного знеболення
РІК
9 місяців 2021
план – 0
план – 0
17. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги
17.1. Нейрохірургія
17.1.1. Закупівля медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів
для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях
РІК
9 місяців 2021
план – 16 019 тис. грн
план – 14 417,1 тис. грн
освоєно - 0
освоєно - 0
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив
20 164,27 тис. грн, по державному – 4 596,98 тис. грн.
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі в 2020 року по
програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок МОЗ України.
За 9 місяців 2021 року проведено нейрохірургічне лікування 665 пацієнтам,
яким виконано 943 оперативні втручання.
Проведення зазначених оперативних втручань дозволило зменшити смертність
та інвалідність пацієнтів.
За результатами проведених торгів укладено договор на 7441,7 тис. грн.
Станом на 01.10.2021 оголошені торги на 8 364,7 тис. грн (подання пропозицій
до 05.11.2021).
РІК

17.1.2. Закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою
9 місяців 2021
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план – 8 612,0 тис. грн
план – 7 750,8 тис. грн
освоєно - 0
освоєно - 0
Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 7 142,73 тис. грн.
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі в 2020 року по
програмі «Здоров’я киян».
За 9 місяців 2021 року 61 пацієнту зі спинальною травмою проведено
нейрохірургічне втручання.
За результатами проведення торгів укладено договор на суму 8 584,0 тис. грн.
17. 2. Дитяча нейрохірургія
17.2.1. Закупівля лікворошунтуючих систем для дітей (витратні матеріали)
РІК
9 місяців 2021
план – 482,25 тис. грн
план – 482,25 тис. грн
освоєно - 0
освоєно - 0
Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 452,0 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2021 року проведено 27 оперативних втручань з
установкою лікворошунтуючих систем. Забезпечення витратними матеріалами за
рахунок закупівель 2020 року.
За результатами проведення торгів укладено договір на суму 462,4 тис. грн
17.2.2. Закупівля систем для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей
(витратні матеріали)
РІК
9 місяців 2021
план – 672,78 тис. грн
план – 672,78 тис. грн
освоєно - 0
освоєно - 0
Протягом 9 місяців 2021 року процедури вимірювання внутрішньочерепного
тиску у дітей не проводилися.
Станом на 01.10.2021 на 670,0 тис. грн торги неодноразово не відбулися
(відсутні пропозиції).
17.2.3. Закупівля наборів з титановими пластинами для пластики черепа
Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 336,39 тис. грн.
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по
програмі «Здоров’я киян».
За звітний період виконано 3 краніопластики.
17.3. Хірургія серця та судин
17.3.1. Забезпечити кардіохірургічні відділення необхідними медичними
виробами та лікарськими засобами
РІК
9 місяців 2021
план – 71 984,11 тис. грн.
план – 53 485,83 тис. грн.
освоєно - 0
освоєно - 0
Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив
84 520,13 тис. грн, по державному – 18 387,92 тис. грн.
Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по
програмі «Здоров’я киян» та централізованих закупівель МОЗ України 2019-2020
років (поставлено у 2021 – 30 017,1 тис. грн).
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Кардіохірургічна допомога в м. Києві надається в КНП «Олександрівська
клінічна лікарня м. Києва» та КНП «Київська міська клінічна лікарня №1».
Протягом 9 місяців 2021 року в умовах КНП «Київська міська клінічна лікарня
№1» проведено:
- 534 коронарографії;
- 12 ангіопластик коронарних артерій;
- стентування коронарних судин у 351 пацієнта;
- 19 імплантацій постійних кардіостимуляторів;
- 28 імплантацій тимчасових кардіостимуляторів.
В умовах КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» проведено:
- 1250 коронарографій;
- стентування коронарних судин у 639 хворих;
- 229 імплантацій штучних водіїв ритму;
- 107 імплантацій тимчасових водіїв ритму.
Також проведено вживлення ендоваскулярного штучного аортального клапану
(TAVI) 5 пацієнтам, ендоваскулярне ендопротезування черевної аорти 1 пацієнту.
Протягом звітного періоду здійснено 114 операцій на відкритому серці (аортокоронарне шунтування – 36, протезування клапанів серця – 77, проведено 1
оперативне втручання по вживленню штучного механічного серця.
Станом на 01.10.2021 оголошено торги на 71 984,4 тис.грн. (подання
пропозицій до 25.11. 2021).
Завдання: Створення належних організаційних умов для функціонування
єдиного медичного простору
1. Безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони
здоров'я вторинного та третинного рівня
РІК
9 місяців 2021
план – 181 248,7 тис. грн;
план – 174 462,0 тис. грн;
освоєно – 104 098,2 тис. грн.
освоєно – 104 098,2 тис. грн.
% освоєння – 57,4 %
% освоєння – 59,7 %
2. Підтримка закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання
медичної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв
РІК
9 місяців 2021
план – 26 257,8 тис. грн;
план – 19 693,4 тис. грн;
освоєно – 16 254,0 тис. грн.
освоєно – 16 254,0 тис. грн.
% освоєння – 61,9 %
% освоєння – 82,5 %
Фінансова підтримка надана 12 закладам в 100% обсязі фактичного
споживання.
Оплата здійснювалась відповідно до фактичної потреби згідно заявок на
фінансування від керівників закладів охорони здоров’я.
3. Відшкодування на виплату пільгових пенсій
3.2. Відшкодування витрат закладам охорони здоров’я на виплату та
доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах
РІК
9 місяців 2021
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план – 24 507,0 тис. грн;
план – 19 784,2 тис. грн;
освоєно – 17 769,8 тис. грн.
освоєно – 17 769,8 тис. грн.
% освоєння – 72,5 %
% освоєння – 89,8 %
Профінансовано виплати 790 особам, які отримують пенсії за віком на
пільгових умовах, відповідно до списків наданих Пенсійним фондом (100% від
фактичної потреби).
4. Щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв’язку із переходом на іншу
форму оплати праці
РІК
9 місяців 2021
план – 1 572 028,8 тис. грн;
план – 1 365 830,6 тис. грн;
освоєно – 879 191,5 тис. грн.
освоєно – 879 191,5 тис. грн.
% освоєння – 55,9 %
% освоєння – 64,4 %
Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату
безповоротної фінансової допомоги проведено медичним працівникам за основним
місцем роботи пропорційно відпрацьованого часу в повному обсязі.
Оплата здійснювалась відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно
заявок на фінансування від керівників закладів охорони здоров’я.
5. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторнореабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва
РІК
9 місяців 2021
план – 133 418,2 тис. грн;
план – 100 234,2 тис. грн;
освоєно – 91 815,0 тис. грн.
освоєно – 91 815,0 тис. грн.
% освоєння – 68,8 %
% освоєння – 91,6 %
За період січень – вересень 2021 року санаторно-реабілітаційне лікування
надано 3 173 дітям. Динаміка росту позитивна. В зв'язку з карантинними заходами
кількість дітей обмежена відповідно до вимог протиепідемічної комісії згідно наказу
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 22.07.2020р. №763 «Про поновлення
прийому дітей до дитячих спеціалізованих санаторіїв, що входять до складу ТМО
«САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у місті Києві.
7. Стоматологічна допомога
7.1. Надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування
пільгових категорій населення
РІК
9 місяців 2021
план – 26 276,4 тис. грн;
план – 20 485,6 тис. грн;
освоєно – 16 807,1 тис. грн.
освоєно – 16 807,1 тис. грн.
% освоєння – 64 %
% освоєння – 82 %
Відповідно до розпорядження КМДА № 4 від 28.03.2020 року «Про заходи із
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до
категорії «Медико-біологічні НС», код 20713 «Надзвичайна ситуація, пов'язана з
епідемічним спалахом інфекційних хвороб». На період карантину лікарі стоматологи
надають стоматологічні послуги тільки при ургентних (невідкладних) станах.
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Виконано відповідно до фактичної потреби та розподілу коштів. На 9 місяців
заплановано 5310 запротезованих осіб, фактично запротезовано 2329, що становить
43,9 %
7.2. Надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги
соціально-незахищеним верствам населення
РІК
9 місяців 2021
план – 345,75 тис. грн;
план – 242,0 тис. грн;
освоєно – 38,4 тис. грн.
освоєно – 38,4 тис. грн.
% освоєння – 11,1 %
% освоєння – 15,8 %
На 9 місяців заплановано 38 осіб, а фактично проліковано 15 осіб, захід
внесено до програми рішенням Київської міської ради від 11.02.2021 № 11/52.
7.3. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення з профілактики
зубощелепних аномалій та своєчасне виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей
РІК
9 місяців 2021
план – 1 736,0 тис. грн;
план – 479,2 тис. грн;
освоєно – 400,8 тис. грн.
освоєно – 400,8 тис. грн.
% освоєння – 23 %
% освоєння – 83,6 %
Захід внесено до програми рішенням Київської міської ради від 11.02.2021 №
11/52.
Всім пацієнтам, які звернулися за допомогою, були надані медичні послуги в
повному обсязі.
9. Медичне обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією
9.2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою
лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов’язаних
РІК
9 місяців 2021
план – 32 483,08 тис. грн;
план – 24 427,3 тис. грн;
освоєно – 20 121,4 тис. грн.
освоєно – 20 121,4 тис. грн.
% освоєння – 61,9 %
% освоєння – 82,4 %
За рахунок реалізації заходу забезпечено виплату заробітної плати
працівникам, які залучені до роботи в військово-лікарських комісіях.
Оплата здійснювалась відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно з
заявками на фінансування від керівників закладів охорони здоров’я.
Заробітна плата виплачена в повному обсязі, станом на 01.10.2021
заборгованість відсутня.
10. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на
стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів
РІК
9 місяців 2021
план – 3 240,4 тис. грн;
план – 2 576,6 тис. грн;
освоєно – 2 373,49 тис. грн.
освоєно – 2 373,49 тис. грн.
% освоєння – 73,3 %
% освоєння – 92,1 %
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Забезпечено проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням
правоохоронних органів в повному обсязі, відповідно до вимог чинного
законодавства.
Було оглянуто за 9 місяців 2021 року 4 967 особи, або 100% від всіх звернень за
направленнями поліції.
11. Надання психологічної допомоги
11.2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної
допомоги при станах душевної кризи, в режимі «Телефону довіри» та особистих
звернень
РІК
9 місяців 2021
план – 1 227,4 тис. грн;
план – 923,0 тис. грн;
освоєно – 895,3 тис. грн.
освоєно – 895,3 тис. грн.
% освоєння – 72,95 %
% освоєння – 97 %
Надання населенню психологічної допомоги в режимі «Телефону довіри»
відбувається безперервно, цілодобово, на високому професійному рівні.
Забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень було виконано
в повному обсязі – на кожне телефонне звернення була надана необхідна інформація,
чи психологічна консультація (8 126 звернень).
12. Медичне обслуговування населення з вадами слуху та мовлення
12.2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання
медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення
РІК
9 місяців 2021
план – 6 511,0 тис. грн;
план – 4 725,9 тис. грн;
освоєно – 3 824,9 тис. грн.
освоєно – 3 824,9 тис. грн.
% освоєння – 58,75 %
% освоєння – 80,9 %
Всім пацієнтам,які звернулися за допомогою на протязі 9 місяців 2021 року,
були надані медичні послуги в повному обсязі.
13. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів
фізкультурників та спортсменів.
РІК
9 місяців 2021
план – 1 260,0 тис. грн;
план – 947,5 тис. грн;
освоєно – 947,5 тис. грн.
освоєно – 947,5 тис. грн.
% освоєння – 75,2 %
% освоєння – 100 %
В зв’язку з карантинними обмеженнями (надання тільки ургентної допомоги)
проведення планових поглиблених оглядів контингенту спортсменів було припинено
на період жорсткого карантину (у відповідності до постанови Кабінету Міністрів
України від 16 березня 2020 р. № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211»).
Впродовж звітного періоду надано медичну допомогу 8 388 особам, кількість
проведених оглядів 23 824 осіб.
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14. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної
психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний
захід ст. 508 КПК)
РІК
9 місяців 2021
план – 5 262,4 тис. грн;
план – 4 212,2 тис. грн;
освоєно – 4 212,2 тис. грн.
освоєно – 4 212,2 тис. грн.
% освоєння – 78 %
% освоєння – 100 %
Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної
психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку, в т.ч.
запобіжний захід згідно ст. 508 КПК, здійснюється в повному обсязі. Протягом січня
– вересня 2021 року надано допомогу 438 особам.
Завантаженість ліжкового фонду відділень примусового лікування становить
100 % (90 днів, 8 512 ліжко/днів) і залежить виключно від кількості отриманих КНП
«КМПНЛ №3» судових ухвал на проведення примусової госпіталізації та рішень
органів досудового розслідування на виконання запобіжного заходу медичного
характеру.
15. Підтримка КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф міста Києва» в частині забезпечення послугами спеціального
автотранспорту для надання медичної допомоги населенню.
РІК
9 місяців 2021
план – 310 379,8 тис. грн;
план – 293 752,3 тис. грн;
освоєно – 242 640,8 тис. грн.
освоєно – 242 640,8 тис. грн.
% освоєння – 78,2 %
% освоєння – 82,6 %
Виконання заходу дозволило зменшити навантаження на бюджет Центру
екстреної медицини та спрямувати ці кошти на підвищення рівня оплати праці
працівників, покращення матеріально – технічної бази Центру.
17. Підтримка КО «Київмедспецтранс» в частині забезпечення комунальних
закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання
медичної допомоги населенню
На виконання заходу у 2021 році затверджено програмою – 144 660,61 тис. грн;
за результатами 9 місяців 2021 року освоєно 87 940,2 тис. грн, або 60,79 % від
планового показника.
Виконання заходу забезпечило роботу 104 комунальних закладів охорони
здоров’я територіальної громади міста Києва.
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