
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                            ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія міської ради восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ 

 
07 жовтня  2021 року                          

 

Про надання  

стоматологічної допомоги 

населенню Лубенської  

територіальної громади, 

проблемні питання та  

шляхи їх вирішення 

 

Заслухавши  інформацію  головного  лікаря  Коротич О.А. про надання 

стоматологічної допомоги населенню Комунальним  підприємством  

«Лубенська  міська  клінічна стоматологічна  поліклініка» Лубенської  

міської ради Лубенського району Полтавської області, керуючись ст. ст. 25, 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада вирішила: 

 

1.Інформацію головного лікаря Комунального підприємства 

«Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області про надання стоматологічної 

допомоги населенню Лубенської територіальної громади, проблемні питання 

та шляхи їх вирішення взяти до відома (додається). 

2.Комунальному підприємству «Лубенська міська клінічна 

стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (головний лікар Коротич О.А.): 

- забезпечити контроль за виконанням затвердженого фінансового 

плану підприємства; 

- продовжити роботу по впровадженню нових технологій та 

використання введеної в експлуатацію нової апаратури; 

- продовжити роботу по відкриттю стоматологічних кабінетів у селах 

Лубенської територіальної громади. 

          3.Організацію виконання рішення покласти на управління охорони 

здоров’я  виконавчого комітету  Лубенської  міської ради Лубенського 

району Полтавської області (начальник Ківа В.В.) 



 

           4.Контроль за   виконанням  рішення покласти на  заступника  

Лубенського  міського  голови  з  питань  діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В.,  постійну депутатську комісію з питань планування бюджету 

та фінансів, постійну депутатську  комісію з питань охорони здоров’я, 

материнства та дитинства. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                      Олександр  ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Підготувала: 

Коротич Оксана Анатоліївна 

Головний лікар КП «ЛМКСП» ЛМ 

Лікар-стоматолог вищої категорії 

м. Лубни, 2021 рік 

м. Лубни, 2021 рік 



Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна 

стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області є закладом охорони здоров’я – 

комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає 

послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги громадянам 

відповідно до законодавства України. 

Стоматологічна поліклініка складається із двох відділень: 

стоматологічного та зубопротезного. Штатний розпис комунального 

підприємства налічує 60,5 штатних одиниць, фактично зайнято станом 

на 01.09.2021 року - 55 штатних одиниць, в тому числі:  

№ 

п/п 

Працівники Кількість 

1 Лікарі 19 осіб 

2 Середній медперсонал 26 осіб 

3 Молодший медперсонал 5 осіб 

4 Реєстратор медичний 1 особа 

5 Рентген лаборант 1 особа 

6 Адмінперсонал 3 особи 

7 Всього: 55  
На сьогоднішній день зубопротезне та стоматологічне відділення 

здійснюють свою діяльність на засадах самоокупності та 

самофінансування, при цьому стоматологічне відділення перейшло на 

самоокупність та самозабезпечення з 01.04.2020 року, тобто, з початком 

другого етапу медичної реформи в Україні. 



Відповідно до умов реформування, з 01.04.2020 р. і по 

сьогоднішній день усі стоматологічні послуги є платними, 

крім ургентних та дітям до 17 років. 

 

Для проведення оплати за надані стоматологічні 

послуги  Стоматологічна поліклініка користується 

тарифами, які затверджені 01.06.2020 р. розпорядженням  

№ 253 Голови Полтавської обласної державної адміністрації 

О. Синєгубовим «Про затвердження тарифів на платні 

послуги із зубопротезування та стоматологічної допомоги, 

які надаються в державних закладах охорони здоров’я» і 

діють на території Полтавської області. 



Для безперебійної роботи комунального підприємства 

лікарі-стоматологи виконують затверджений фінансовий 

план. Кошти від надання платних послуг надходять на 

спеціальний рахунок підприємства і використовуються для: 

 

- Виплати заробітної плати з нарахуваннями 

працівникам підприємства; 

- Виплати по тимчасовій втраті працездатності 

працівників за рахунок підприємства; 

- Придбання медичних матеріалів; 

- Оплату послуг МІС Helsi; 

- Проведення поточного ремонту апаратури; 

- Придбання касового апарату; 

- Оплату програмного забезпечення; 

- Виготовлення технічної документації, яка стосувалася 

надання послуг мало мобільним групам населення. 

 

Заборгованість по заробітній платі  з 01 червня 2020 

року і по цей час – відсутня. 

Фонд заробітної плати з нарахуваннями у 2020 році 

становив 3 985 573,00 грн.; за I півріччя 2021 року - 2 152 

354,00 грн. 



 Стале виконання фінансового плану стало 

можливим також завдяки впровадженню нових 

технологій і апаратури. За кошти місцевого 

бюджету були придбані і активно 

використовуються ендомотори "Woodpecker", 

фотополімерні лампи Led "Woodpecker", скалери 

ультразвукові "Woodpecker USD-1", мікромотори 

"Marathon", камери ультрафіолетові для 

зберігання стерильного інструментарія, 

компресори безмасляні “Granum".  

 



Заклад є комп’ютеризованим, дані 

про ургентних хворих  та дітей 

вносяться у ЄСОЗ через МІС Helsi, так, 

за дев’ять місяців поточного року до 

даної системи внесені дані про надання 

стоматологічної допомоги 6 500 особам. 

Лікарі пройшли курси на платформі 

Академії НСЗУ про видачу МВТН 

(лікарняних листів), також успішно 

проходять тестування з визначення рівня 

цифрової грамотності на національній 

онлайн - платформі Дія. 



Поширеність та інтенсивність основних стоматологічних захворювань серед 

населення міста Лубни та Лубенського району є високою. Це характеризують 

результативні показники роботи Комунального підприємства "Лубенська міська 

клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради за І півріччя 2021 

року. Зокрема, кількість стоматологічних відвідувань становила 6548, з них: 
 

- 2280 жителів сільської місцевості; 
- було запломбовано 3986 зубів; 
- проведено курс лікування захворювань пародонта та слизової оболонки 378 

особам; 
-  видалено 1276 зубів; 
- зроблено 43 амбулаторні операції. 
- лікарями-стоматологами були проведені необхідні профілактичні огляди, 

на яких було оглянуто 4945 осіб, з яких сановано 1923 особи. 
  

Через наявність поширених стоматологічних проблем та несвоєчасне 

звернення за необхідною допомогою згодом в населення виникає гостра 

необхідність в зубному протезуванні. У І півріччі 2021 року лікарями-

стоматологами ортопедами було надано послуг із зубного протезування 340 

особам, з них: 
- 93 – жителі сільської місцевості; 
-  пільгове зубопротезування отримали 99 осіб. 

 Слід зазначити, що потреба на дані послуги постійно зростає. 
 



 

В цілому,  проблем у стоматології залишається ще багато. Одна з них – 

це надання якісної стоматологічної допомоги дорослим та дітям сільської 

місцевості. За даними Асоціації стоматологів України майже у 85% 

сільських населених пунктах стоматологів немає взагалі. Пов’язане це з 

постійним недофінансуванням галузі з боку держави, адже стоматологічна 

допомога є дороговартісною послугою у всьому світі. Навіть у багатьох 

економічно успішних країнах світу стоматологія виключена із Програм 

державних гарантій.  

 

Відкриття стоматологічних кабінетів у селах Засулля та Вовчик стало 

можливим завдяки спільним зусиллям міської влади, депутатського 

корпусу і старостам. Розглядається також можливість відкриття 

стоматологічних кабінетів у інших селах Лубенської територіальної 

громади, а саме, у Войнисі та Ісківцях. 

 

Оскільки у наш заклад, у своїй більшості, звертаються соціально 

незахищені верстви населення, то досить гостро стоїть проблема надання 

стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян. Необхідно 

зазначити, що у цьому році вперше з початку проведення АТО/ООС наше 

комунальне підприємство отримало кошти на пільгове зубопротезування 

даної категорії населення в розмірі 50 000 гривень. 

 
 



  

Фінансове забезпечення: 

  

У 2021 році плановий показник надходжень від НСЗУ склав 608 330 грн. 

У 2021 році плановий  показник  доходів з місцевого бюджету за програмою підтримки складає 531 400 грн. 

Кошти, отримані від НСЗУ використовувалися виключно на виплату заробітної плати працівникам. 

Кошти місцевого бюджету за програмою підтримки підприємства використовуються за напрямками: 

Найменування видатків за 

 економічною класифікацією 

План на  

рік 

Профінансовано з 

початку року 

Поточні видатки 531,4  246,6 

Оплата праці 45,7 7,9 

Нарахування на оплату праці 10,1 1,7 

Використання товарів і послуг 185,6 97,3 

Медикаменти та перев'язувальні 

 матеріали 

20,0 20,0 

Оплата комунальних послуг та  

енергоносіїв 

165,6 77,3 

Оплата теплопостачання 104,6 55,5 

Оплата водопостачання та водовідведення 18,0 6,4 

Оплата електроенергії 38,0 14,6 

Оплата інших енергоносіїв 5,0 0,8 

Соціальне забезпечення 290,0 139,7 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

м. Лубни, 2021 рік 

Підготувала: 

 

Коротич Оксана Анатоліївна 

Головний лікар КП «ЛМКСП» ЛМ 

Лікар-стоматолог вищої категорії 

2021 рік 

 

Контакти: 

Полтавська область, м. Лубни 

stomatlubny@ukr.net 



 

ІНФОРМАЦІЯ 
про надання стоматологічної допомоги населенню Лубенської 

територіальної громади, проблемні питання та шляхи їх вирішення 

 

 

Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна 

поліклініка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним 

некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги громадянам відповідно до законодавства України. 

Стоматологічна поліклініка складається із двох відділень: 

стоматологічного та зубопротезного.  

Штатний розпис комунального підприємства налічує 60,5 штатних 

одиниць, фактично зайнято станом на 01.09.2021 року - 55 штатних одиниць, 

в тому числі: лікарів - 19 осіб, середній  медперсонал - 26 осіб, молодший 

медперсонал - 5 осіб, реєстратор медичний - 1 особа, рентген лаборант - 1 

особа, адмінперсонал - 3 особи.  

На сьогоднішній день зубопротезне та стоматологічне відділення 

здійснюють свою діяльність на засадах самоокупності та самофінансування, 

при цьому стоматологічне відділення перейшло на самоокупність та 

самозабезпечення з 01.04.2020 року, тобто, з початком другого етапу 

медичної реформи в Україні. 

Відповідно до умов реформування, з 01.04.2020 р. і по сьогоднішній 

день усі стоматологічні послуги є платними, крім ургентних та дітям до 17 

років. 

Для проведення оплати за надані стоматологічні послуги  

Стоматологічна поліклініка користується тарифами, які затверджені 

01.06.2020 р. розпорядженням  № 253 Голови Полтавської обласної 

державної адміністрації О. Синєгубовим «Про затвердження тарифів на 

платні послуги із зубопротезування та стоматологічної допомоги, які 

надаються в державних закладах охорони здоров’я» і діють на території 

Полтавської області. 

Для безперебійної роботи комунального підприємства лікарі-

стоматологи виконують затверджений фінансовий план. Кошти від надання 

платних послуг надходять на спеціальний рахунок підприємства і 

використовуються для: 

- виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам 

підприємства; 

- виплати по тимчасовій втраті працездатності працівників за рахунок 

підприємства; 

- придбання медичних матеріалів; 

- оплату послуг МІС Helsi; 

- проведення поточного ремонту апаратури; 

- придбання касового апарату; 



- оплату програмного забезпечення; 

- виготовлення технічної документації, яка стосувалася надання 

послуг маломобільним групам населення. 

Заборгованість по заробітній платі  з 01 червня 2020 року і по цей час – 

відсутня. 

Фонд заробітної плати з нарахуваннями у 2020 році становив 3 985 

573,00грн.; за I півріччя 2021 року - 2 152 354,00грн. 

 Стале виконання фінансового плану стало можливим також завдяки 

впровадженню нових технологій і апаратури. За кошти місцевого бюджету 

були придбані і активно використовуються ендомотори "Woodpecker", 

фотополімерні лампи Led "Woodpecker", скалері ультразвукові "Woodpecker 

USD-1", мікромотори "Marathon", камери ультрафіолетові для зберігання 

стерильного інструментарія, компресори безмасляні "Yranum".  

Заклад є комп’ютеризованим, дані про ургентних хворих  та дітей 

вносяться у ЄСОЗ через МІС Helsi, так, за дев’ять місяців поточного року до 

даної системи внесені дані про надання стоматологічної допомоги 6 500 

особам. 

Лікарі пройшли курси на платформі Академії НСЗУ про видачу МВТН 

( лікарняних листів), також успішно проходять тестування з визначення рівня 

цифрової грамотності на національній онлайн - платформі Дія. 

Поширеність та інтенсивність основних стоматологічних захворювань 

серед населення міста Лубни та Лубенського району є високою. Це 

відображають результативні показники роботи Комунального підприємства 

"Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської 

ради за І півріччя 2021 року. Зокрема, кількість стоматологічних відвідувань 

становила 6548, з них: 

- 2280 жителів сільської місцевості; 

- було запломбовано 3986 зубів; 

- проведено курс лікування захворювань пародонта та слизової 

оболонки 378 особам; 

-  видалено 1276 зубів; 

- зроблено 43 амбулаторні операції. 

- лікарями-стоматологами були проведені необхідні профілактичні 

огляди, на яких було оглянуто 4945 осіб, з яких сановано 1923 особи. 

 Через наявність поширених стоматологічних проблем та несвоєчасне 

звернення за необхідною допомогою згодом в населення виникає гостра 

необхідність у зубному протезуванні. У І півріччі 2021 року лікарями-

стоматологами ортопедами було надано послуг із зубного протезування 340 

особам, з них: 

- 93 – жителі сільської місцевості; 

-  пільгове зубопротезування отримали 99 осіб. 

 Слід зазначити, що потреба на дані послуги постійно зростає. 

В цілому,  проблем у стоматології залишається ще багато. Одна з них – 

це надання якісної стоматологічної допомоги дорослим та дітям сільської 

місцевості. За даними Асоціації стоматологів України майже у 85% сільських 



населених пунктах стоматологів немає взагалі. Пов’язане це з постійним 

недофінансуванням галузі з боку держави, адже стоматологічна допомога є 

дороговартісною послугою у всьому світі. Навіть у багатьох економічно 

успішних країнах світу стоматологія виключена із Програм державних 

гарантій.  

Відкриття стоматологічних кабінетів у селах Засулля та Вовчик стало 

можливим завдяки спільним зусиллям міської влади, депутатського корпусу і 

старостам. Розглядається також можливість відкриття стоматологічних 

кабінетів у інших селах Лубенської територіальної громади, а саме, у 

Войнисі та Ісківцях. 

Оскільки у наш заклад, у своїй більшості, звертаються соціально 

незахищені верстви населення, то досить гостро стоїть проблема надання 

стоматологічної допомоги пільговим категоріям громадян. Необхідно 

зазначити, що у цьому році вперше з початку проведення АТО/ООС наше 

комунальне підприємство отримало кошти на пільгове зубопротезування 

даної категорії населення в розмірі 50 000гривень. 

Хочу подякувати депутатському корпусу, посадовим особам 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, які 

допомагають у вирішенні проблемних питань стоматології, оскільки і 

науково, і практично вже доведено, що погіршення стоматологічного стану  

призводить до погіршення загального здоров’я людини аж до збільшення 

інвалідизації населення. 

 

 

Фінансове забезпечення: 

 

У 2021 році плановий показник надходжень від НСЗУ склав 608 

330грн. 

 У 2021 році плановий  показник  доходів з місцевого бюджету за 

програмою підтримки складає 531 400грн. 

Кошти, отримані від НСЗУ використовувалися виключно на виплату 

заробітної плати працівникам. 

Кошти місцевого бюджету за програмою підтримки підприємства 

використовуються за напрямками: 

Найменування видатків за 

 економічною класифікацією 

план на  

рік 

профінансовано 

з 

початку року 

Поточні видатки 531,4  246,6 

Оплата праці 45,7 7,9 

Нарахування на оплату праці 10,1 1,7 

Використання товарів і послуг 185,6 97,3 

Медикаменти та перев'язувальні 

 матеріали 

20,0 20,0 

Оплата комунальних послуг та  

енергоносіїв 

165,6 77,3 



Оплата теплопостачання 104,6 55,5 

Оплата водопостачання та водовідведення 18,0 6,4 

Оплата електроенергії 38,0 14,6 

Оплата інших енергоносіїв 5,0 0,8 

Соціальне забезпечення 290,0 139,7 

 

 

 

 

Головний лікар                                             Оксана КОРОТИЧ 
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