
 

 

 

 

 

                                      ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

        ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

                                       ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

08 квітня 2021 року 

Про роботу Комунального підприємства 

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування»  

Лубенської міської ради в умовах пандемії COVID-19 

 

  

 

Заслухавши інформацію головного лікаря Наталенка С.М.   про роботу 

Комунального підприємства  «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради в умовах пандемії COVID-19, керуючись ст. ст.25, 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Інформацію головного лікаря Комунального підприємства  

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради 

Наталенка С.М. про роботу закладу в умовах пандемії COVID-19 взяти до 

відома (додається).  

2.    Головному лікарю Комунального підприємства «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Наталенку С.М.: 

- вжити додаткових заходів щодо  вакцинації  працівників лікарні та 

проведення роз’яснювальної роботи з кожним працюючим щодо щеплення 

від COVID-19; 

- забезпечити контроль за подальшим виконанням директивних 

документів з питань охорони здоров’я в умовах пандемії; 

- продовжити обмеження планової госпіталізації та виконання 

планових оперативних втручань відповідно до регламентуючих документів з 

організації заходів попередження поширення респіраторної хвороби COVID-

19; 

- продовжити роботу із забезпечення ліжок, виділених для лікування 

хворих на COVID-19,  джерелами кисню. 

- забезпечити   медичних працівників засобами індивідуального 

захисту для роботи з хворими на COVID-19. 



- забезпечити дотримання індивідуальних профілактичних заходів та  

санітарно-гігієнічних вимог щодо регламентованого мікроклімату, режиму 

провітрювання приміщень та вологого прибирання. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника 

управління охорони здоров՚я виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Ківу В.В. та постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я 

материнства та дитинства. 

 

 

 

Лубенський міський голова                               Олександр ГРИЦАЄНКО  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу   

Комунального підприємства  

«Лубенська лікарня інтенсивного лікування»  

Лубенської міської ради в умовах пандемії COVID-19 

 
Госпітальною базою для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 

першої хвилі визначено Комунальне підприємство «Лубенська лікарня 

інтенсивного лікування» Лубенської міської ради, з потужністю 365 ліжок, з них 

134 інфекційного профілю для лікування хворих на COVID-19. 

Керуючись Наказом МОЗ України № 722 від 28.03.2020 р. «Організація 

надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» та  

Наказом МОЗ України №10 від 07.01.2021 «Про затвердження Змін до 

Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» в закладі 

надається медична допомога хворим на COVID-19. 

Згідно наказу № 39 від    20.03.2020 року «Про упорядкування роботи КП 

«ЛЛІЛ» ЛМР на період загострення епідситуації COVID-19» було 

перепрофільовано для лікування та підозр COVID-19 - 134 ліжка:  

 інфекційне – 48 ліжок;  

 відділення анестезіології та інтенсивної терапії – 8 ліжок; 

 пологове – 6 ліжок;  

 отоларингологічне – 35 ліжок;  

 терапевтичне – 32 ліжка;  

 педіатричне – 5 ліжок. 

Із перепрофільованих 134 ліжок -   133 ліжка забезпечені подачею киснем 

(кисень балонний: кількість балонів - 20 шт., кількість ліжок – 8; відсоток 

забезпеченості - 6,0%; кріоциліндри: кількість балонів - 9 шт., кількість ліжок – 

80; відсоток забезпеченості - 59,7%; кисневі концентратори: кількість балонів -

35 шт., кількість ліжок – 45; відсоток забезпеченості - 33,5%;). 

Керуючись Наказом  МОЗ України № 722 від 28.03.2020 р. «Організація 

надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» для 

надання стаціонарної медичної допомоги, пов’язаною з COVID-19, було 

залучено 6 команд у кількості 90 чоловік медичного персоналу (1 команда 

налічує 15 чоловік: 3 лікаря, 9 медичних сестер, 3 молодших сестер). Із початку 

пандемії  у стаціонарі було проліковано з діагнозом COVID-19 –  860 хворих; 

померло всього 91 чол. 

В умовах пандемії для протидії розповсюдження COVID-19 в закладі 

проводиться роз’яснювальна робота серед медичних працівників щодо 

необхідності проведення щеплення  COVID-19. 

У лікарні постійно аналізується кількість засобів індивідуального захисту, 

запас яких постійно (практично щоденно) поповнюється за рахунок закупівель 

за бюджетні кошти та кошти НСЗУ, шляхом отримання гуманітарної допомоги 

та централізованих постачань. 

Відповідно до заходів з реформування зі спеціалізованої медичної 

допомоги в Україні наш заклад  з 1 березня 2021 року розпочав роботу з подачі 



пропозицій на пакети медичних послуг за Програмою медичних гарантій та 

етапи укладання договору з НСЗУ на 2021 р.  

Подано пропозиції на 13 пакетів медичних послуг: 

1. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ 

2. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ 

3. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ 

ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 

4. ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ ТА 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ 

5. ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ 

6.  ГІСТЕРОСКОПІЯ 

7. ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ   

8. КОЛОНОСКОПІЯ 

9. ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ОСІБ ІЗ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ 

ЛЮДИНИ (ТА ПІДОЗРОЮ НА ВІЛ) 

10.  МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ 

ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

11. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

12.  СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ. 

 

А також на 2021 рік була подана пропозиція на лікування хворих з 

коронавірусною хворобою - СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМ З 

ГОСТРОЮ РЕСПІРАТОРНОЮ ХВОРОБОЮ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЮ 

КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2. 

 

Надання стаціонарної медичної допомоги  за 2020 р. в умовах пандемії 

 

Всього населення по м. Лубни складає – 45 032, доросле населення – 36 752, 

діти від 0-18 років – 8 280, діти 0-14 років – 6 941, діти від 0-1 року – 371, 

підлітки – 1 339. 

     За 2020 рік: 

 народилося дітей – 371/8,2 в минулому році 338/8,4; 

  померло – 841/18,6 чол. в минулому році 774/16,9; 

 дитяча смертність – 1 /2,7  в 2019 р. –  2/5,1; 

 природний приріст – -10,4, в минулому – -8,5. 

Відповідно до регламентуючих документів з організації заходів 

попередженням поширення респіраторної хвороби COVID-19 в лікарні була 

обмежена планова госпіталізація та виконання планових оперативних втручань, 

у зв’язку з чим зменшилась кількість хворих в стаціонарі. 

У структуру КП «ЛЛІЛ» ЛМР входить діагностично-консультативний 

центр з плановою потужністю 724 відвідувань в зміну, де ведеться прийом по 26 

спеціальностях та стаціонар на 365 ліжок. 

Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення 48,5. 

 Кадровий потенціал колективу складається: 108 лікарів, 290 середніх 

медичних працівників та 125 молодших медичних працівників.  



 За  2020 рік  проліковано в стаціонарі   9706 (13056)  хворих:  

 із них з Об’єднаної територіальної громади – 1107 (2236) хворих; 

проліковано з Лубенського району – 2648 (1592); проліковано іногородніх 

хворих – 1606  (1194); ОТГ Сенча – 22 (47)  хворих. 

Середнє перебування хворого на ліжку -   7,0 (7,6). 

За 2020 рік по КП «ЛЛІЛ» ЛМР   померло 407 (314). Летальність склала 

4,2 (2,3). З розтином -  79, судово-медична експертиза - 19, без розтину - 109.   

 У КП «ЛЛІЛ» ЛМР розгорнуто 168 ліжок хірургічного профілю. 

Проведено операційних втручань 2665 (3316), в тому числі діти – 259 (379), 

хірургічна активність склала  55,7% (52,2%). 

 За 2020 рік прийнято пологів 416 (360). 

 Кількість відвідувань на амбулаторно-поліклінічному прийомі  (включно з 

профілактичними) – 218901; число відвідувань вдома – 708; денний стаціонар та 

стаціонар на дому  - 3010. 

 

 

Фінансове забезпечення: 

 

У 2020 році, крім планового показника надходжень від НСЗУ в сумі 

127 012,2 тис. грн., були також залучені кошти: 

 Місцевого бюджету за програмою підтримки в сумі 17 709,2 тис. грн; 

 Засульської ОТГ в сумі 121,3 тис. грн. для забезпечення перевезення 

медичних працівників, які працюють в КП «ЛЛІЛ» ЛМР та 

проживають на території Засульської громади; 

 Субвенція з державного бюджету – 2 060,0 тис. грн. (кошти виділені 

згідно постанови КМУ №923 09.10.2020 року (зі змінами)). 

 Дохід з обласного бюджету (фонд розвитку територій області) – 2 410,0 

тис. грн. (придбання високовартісного медичного обладнання). 

 Власні надходження установи склали – 2 507,7 тис. грн., в т.ч.:  

- відшкодування орендарями за комунальні послуги та енергоносії – 

515,9 тис. грн.; 

- оренда – 82,5 тис. грн.; 

- благодійні кошти – 146,9 тис. грн.; 

- надходження від платних медичних послуг – 1 762,4 тис. грн. 

У 2020 році за рахунок усіх незаборонених джерел надходження коштів 

вдалось придбати, в тому числі в значній частині на боротьбу з поширенням 

пандемії COVID-19: 

 За рахунок коштів, виділених згідно постанови №923 «киснева 

субвенція» - 1 750 000,00 грн. в т.ч.: 

- кисневий концентратор (20 од.) – 790 000,00 грн.; 

- кріоциліндр (8 од.) – 960 000,00 грн.; 



Також за кошти «кисневої субвенції» проведено поточний ремонт 

систем киснепостачання терапевтичного, онкологічного, ЛОР та 

інфекційного відділень на суму 310 000,00 грн. 

 

 За рахунок коштів НСЗУ – 1 272 698,01 грн., в т.ч.: 

- циркуляційний насос (2од.) – 20 960,00 грн.; 

- водяний термостат – 21 400,00 грн.; 

- термостат сухожаровий – 49 995,00 грн.; 

- кисневий концентратор (часткова оплата) – 11 606,00 грн.; 

- ліжко функціональне (5 од.) – 55 970,00 грн.; 

- кисневий концентратор (9од.) – 356 937,00 грн.; 

- насос шприцевий (3 од.) – 92 580,00 грн.; 

- апарат ШВЛ – 327 066,00 грн.; 

- зволожувач повітря медичний – 12 920,00 грн.; 

- контур дихальний (2 од.) – 14 414,01 грн. 

- сухожаровий шкаф (2 од.) – 31 600,00 грн.; 

- кріоциліндр – 119 700,00 грн.; 

- аквадистилятор (2 од.) – 24 300,00 грн.; 

- опромінювач бактерицидний (12 од.) – 107 050,00 грн.; 

- електрокардіограф (2 од.) – 26 200,00 грн. 

 

 За рахунок коштів міського бюджету - 2 723 989,00 грн., в т.ч.: 

- автомобіль – 409 900,00 грн; 

- кисневий концентратор (часткова оплата) – 38 394,00 грн.; 

- персональний комп’ютер в комплекті (25 од.) – 399 990,00 грн.; 

- відеогастроскоп (часткова оплата) – 1 875 705,00 грн.; 

 

 Дохід із обласного бюджету (фонд розвитку територій області) – 

2 410 000,00 грн. в т.ч.: 

- ліжка функціональні (4 од.) – 68 400,00 грн.; 

- мобільна рентгенівська система – 600 000,00 грн.; 

- набір меблів та 2 дивани – 38 925,00 грн.; 

- каталка медична – 11 400,00 грн.; 

- апарат ЕХВЧ-300 «Надія – 4» - 49 990,00 грн.; 

- кисневий концентратор – 19 000,00 грн.; 

- гістероскопічна стійка з ел.-хірургічним коагулятором – 1 237 990,00 

грн.; 

- відеогастроскоп (часткова оплата) – 384 295,00 грн. 

 



 Крім того, проведено за рахунок міського бюджету благоустрій території 

КП «ЛЛІЛ» ЛМР (біля приймального відділення) на загальну суму – 310,1 тис. 

грн. 

 Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради бере активну участь у проведенні реконструкції 

приймального відділення у частині ведення продуктивної співпраці з 

управлінням охорони здоров'я. Так КП «ЛЛІЛ» ЛМР взяло на себе витрати на 

збільшення електричної приєднаної потужності в сумі 481 284,00 грн. (за 

рахунок коштів НСЗУ). 

Також установою у 2020 році було отримано медикаментів та виробів 

медичного призначення по централізованим поставкам, як благодійна допомога, 

на загальну суму 2 494 445,95. 

Також, як благодійна допомога, у 2020 році отримано матеріальних 

цінностей на загальну суму - 7 603 622,53 грн. 

Згідно чинного законодавства працівники у повній мірі забезпечені 

оплатою праці з врахування доплати працівникам, які залучені до боротьби з 

пандемією COVID-19. 

Для подолання пандемії COVID-19 з початку року було закуплено товарів 

робіт і послуг, перелічених в Постанові КМУ №224, на суму 14576665,53 грн. 

 

 

 

 

Головний лікар                         Сергій НАТАЛЕНКО 
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