Інформація про діяльність Комунальної установи
«Лиманська центральна районна лікарня» за період 2016 - 2018 років
Для забезпечення роботи КУ «Лиманська ЦРЛ» по штатному розкладу
потрібно – 419,5 посад., занятих штатних посад – 383,5 працює фізичних осіб – 342
чол., в тому числі: лікарів по штатному розкладу – 78,75, зайнятих посад – 68,0, а
фізичних осіб – 62 чол.. Середніх медичних працівників по штатному розкладу –
155,5, зайнятих штатних посад – 139,75, а фізичних осіб - 119 чол.
Ліжковий фонд району складає 195 ліжок, показник забезпеченості ліжками на 10
000 населення становить 27,3, який відповідає обласному та республіканському
показнику.
За 12 місяців 2018 року в стаціонарні відділення ЦРЛ на лікування поступило
5934 чол., виписано хворих 5848 чол. На стаціонарних ліжках проведено 55585
ліжко/день. Середнє перебування на ліжку склало 9,3 діб. Таким чином зайнятість
ліжка склала – 285,1.
В цілому по ЦРЛ
є тенденція до збільшення інтенсивності використання
ліжкового фонду за рахунок проведених капітальних ремонтів практично у всіх
відділеннях ЦРЛ, оновленого застарілого обладнання та придбання сучасного
медичного обладнання для проведення операцій та якісному догляду за хворими у всіх
відділеннях ЦРЛ.
Всього в 2016 році проведено операцій – 1155, із них 35 лапароскопічних
операцій, 2017р. – 1134, із них 57 лапароскопічних та 3 артроскопічних операцій, а в
2018р. – 1222, із них - 78 лапароскопічних операцій та 7 операцій на суглобах.
З загальної кількості проведених операцій в хірургічному, пологовому та
відділенні інтенсивної терапії – реанімації екстрених операційних втручань : 2016р. –
248, 2017р. – 193, 2018р. - 233 .
З 2016р. розпочато проведення лапароскопічних операцій та діагностичних
маніпуляцій в хірургічному відділенні з застосуванням високотехнологічних методів
лікування на різних органах і тканинах та операції на суглобах.
В 2016 році по району народилося – 446 малюків, із низ 280 в пологовому
відділенні ЦРЛ, в 2017р. народилося – 412 малюків, із них 287 в пологовому відділенні,
в 2018р. – 410 малюків, в пологовому відділенні ЦРЛ – 355.
Також за звітний термін збільшилась кількість пролікованих з хворобами органів
дихання, травлення, новоутворення, хворобами ока, хворобами вуха, вродженими
аномаліями, хворобами сечостатевої системи.
Використання коштів районного бюджету за 2018 рік:
Фінансування КУ «Лиманська ЦРЛ» за 12 місяців 2018 року:
Районним бюджетом на фінансування КУ «Лиманська ЦРЛ» в 2018 році було
заплановано виділити 51 млн. 168 тис. 800 грн., а профінансовано за 12 місяців 2018
року – 46 млн. 038тис. 937 грн. (89,97%).
Залучено позабюджетних коштів за звітний період 2018 р – 8 млн. 589 тис.570
грн.
З програми «Здоров’я» на котру виділено – 200,0 тис. грн. здійснено закупку
медикаментів на загальну суму – 200 тис грн.. Дозволило знизити смертність від
гострого інфаркту міокарду та покращити медикаментозне забезпечення проділь та
немовлят.
На виконання заходів районної цільової соціальної Програми «Протидії ВІЛінфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб» за рахунок коштів районного
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бюджету в 2018 році отримано та використано 250 тис. грн., що
стабілізувати стан захворюваності на туберкульоз та ВІЛ інфекції.

дозволило

Використання коштів районного бюджету за 2016 - 2018 роки на закупку
медичного обладнання:
2016р. – 900 573 грн.;
2017р. – 3 2860 58 грн;
2018р. – 4 061 563 грн.
Використання коштів районного бюджету за 2016 - 2018 роки на здійснення
капітальних ремонтів:
2016р. – 2868329 грн.;
2017р. – 3 559 015 грн;
2018р. – 2 942 130 грн.
(Детальна інформація про проведення закупки медичного обладнання,
здійснення капітальних та поточних ремонтів за кошти районного бюджету в
додатку № 1)
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», «Основи
законодавства України про охорону здоров’я», Про схвалення Концепції
Загальнодержавної програми «Здоров’я - 2020: український вимір», схваленої
розпорядженням КМУ від 31 жовтня 2011року №1164-р., програми губернатора
Одеської області – «Розумний регіон» та «Концепція розвитку системи охорони
здоров’я в Одеській області» та в зв’язку з реформою системи охорони здоров’я
затверджена Районна цільова програма - «Доступна медицина на 2018-2020 роки».
Рішення РР від 28.02.2012 року № 356-УІІ
Основною метою Програми є запровадження в районі доступної вертикально
інтегрованої 3-рівневоі системи надання медичної допомоги:
На районному рівні надання кваліфікованої медичної допомоги вторинного рівня
населенню району (Районна лікарня) та створення створення на базі приймального
відділення районної лікарені сучасного діагностично-лікувального модуля (Emergency
room) з кабінетом телемедичного консультування. (За 30 хвилин пацієнта доставляють в
приймально-діагностичне відділення районної лікарні. За 5 хвилин медичний персонал
починає надавати медичну допомогу. За 1 годину лікарі, порадившись в on-line режимі
із спеціалістом обласного рівня, відпрацьовують подальший маршрут та протокол
лікування та приймають відповідне рішення: або пацієнта стабілізують та готують до
переведення до лікарні третього рівня, або лікування буде проводитись на базі ЦРЛ.
Консультанти телеметричного центру будуть працювати в режимі 24/7).
В жовтні місяці 2017 року було відкрито після капітального ремонту
приймально-діагностичне відділення, що має в своєму складі приймальне відділення та
відділення реанімації та інтенсивної терапії, ургентну операційну, клініко діагностичний
кабінет, ургентну лабораторію, рентгенологічний кабінет, дві операційні. В даному
відділенні надається цілодобова медична допомога такими спеціалістами як хірург,
гінеколог, педіатр, терапевт, ургентний лаборант, анестезіолог, лікарі невідкладних
станів з 2019 року.
В 2017- 2018 році практично створено відділення невідкладної медичної
допомоги (Emergency room) на базі приймального відділення Лиманської ЦРЛ, яке
має наступне обладнання:
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- Цифровий рентген в наявності ( закуплено в 2012 році)
- Апарат УЗД 1300,0 -закуплено в в 2017 році
- Монітор пацієнта 6 шт. –закуплено в 2017 році
- Автоматичний гематологічний аналізатор - 180тис. придбано в 2017 році
- Аналізатор сечі - 25810 грн. придбано в 2017 році
По напрямкам діяльності в рамках виконання пункту 2.4 (Створення
відділення невідкладної допомоги) - закуплено в 2018 році:
- Дефібрилятор зі встроєним монітором пацієнта 260тис. грн.
- ЕКГ зі встроєним телеметричним модулем 2шт -128 780 гр. придбано в 2018
році
- світильник операційний - L 5, пересувний – 1 шт. – 78000 грн.; придбано в 2018
році
- Апарат штучної вентиляції легень – «BLIZAR» 1 шт. – 295000 грн. придбано в
2018 році
- Автоматичний біохімічний аналізатор GBG GS (США) – 435 885,90 грн.
придбано в 2018 році
- Відсмоктувачі – 68300 грн. придбано в 2018 році
- Морозильник для збереження крові 1 шт. – 49500,0 грн. придбано в 2018 році
По напрямкам діяльності в рамках виконання пункту 2.1 (Створення
консультативно-діагностичного центру) здійснено підключення абонента КУ
«Лиманська ЦРЛ» до ТОВ «Телеком трейд» (Весттелеком) та монтажні послуги –
390543,81 грн та придбання комп’ютерного обладнання:
- Комп’ютери в зборі – 10 шт. – 155666,0 грн.
- Блок безперебійного живлення для комп’ютерів – 10 шт. – 18560 грн.
- Багатофункціональний пристрій – 1 шт. – 6300,0
- Принтер – 3 шт. – 18474,0 гр
- Відеогастроскоп EG -1 шт. – 1160900 грн. придбано в 2018 році.
- З 07.05.2019 року відкрито кабінет телемедичного консультування.
По напрямкам діяльності в рамках виконання пункту 2.5 (надання
паліативної медичної допомоги)
- Здійснюється капітальний ремонт терапевтичного відділення з відкриттям 6
ліжок для паліативних хворих на суму 1 472 300 грн
- Придбання ліків для лікування паліативних хворих 100 000 грн.
- Ліжка паліативної допомоги розпочали своє функціонування з 01.04.2019 року,
за певний час роботи ліжок проліковано - 15паліативних хворих, лікування хворих
здійснюється за рахунок ЦРЛ.
В 2019 році в рамках виконання районної цільової програми
«Доступна медицина на 2018-2020 роки планується:
По напрямкам діяльності в рамках виконання пункту 2.1 (Створення
консультативно-діагностичного центру):
- Створення та ремонт кабінету комп’ютерної діагностики 800 000 грн. грн.
- Закупівля рентген обладнання 3 500 000грн
По напрямкам діяльності в рамках виконання пункту 2.2
- Закупівля послуги для обстеження (МРТ, КТ) 600 000 грн..
3

По напрямкам діяльності в рамках виконання пункту 2.4 (Створення
відділення невідкладної медичної допомоги (Emergency room) на базі
приймального відділення КУ» Лиманська центральна районна лікарня)
- придбання та постійне оновлення сучасного лікувально-діагностичного
обладнання, медикаментозне забезпечення відділення, придбання витратних матеріалів
1 100 000 грн.
По напрямкам діяльності в рамках виконання пункту 2.5 Надання
паліативної медичної допомоги
- придбання медичного обладнання, медикаментів та покращення матеріальнотехнічного стану стаціонарного відділення та виїзної консультативної служби
паліативної допомоги (по Програмі розвитку паліативної допомоги в Лиманському
районі на 2018-2020 роки) .
У Лиманському районі загальна кількість населення дорослих 57191, діти 14147, пенсіонери - 16430, кількість дітей інвалідів підгрупи А -27, кількість хворих на
орфанні захворювання - 83 чол., кількість хворих на ВІЛ- інфекцію - 1670, кількість
хворих на туберкульоз – 58, кількість онкохворих - 1561, кількість померлих онкохворих
– 140( дані за 2016 рік). Кількість людей, які потребували спеціалізованого догляду та
знеболення – 600 громадян. За стандартами ВООЗ до категорій населення, що
потребують паліативної допомоги, зараховують також членів сімей важкохворих. Жодна
з аптек Лиманського району немає ліцензії на роздрібну торгівлю наркотичних засобів.
Усі наркотичні засоби закуповуються за державний бюджет .
З метою забезпечити реалізацію в Лиманському районі законів України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я», «Про соціальні послуги», «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні», Загальнодержавної програми «Здоров’я - 2020: український вимір»,
Конвенції 1952 року про мінімальні норми соціального забезпечення, ратифікованою із
заявою Законом Верховної Ради № 1024-УІІІ від 16.03.2016 та ін., в Лиманському районі
розроблена та затвердження «Районна цільова Програма розвитку паліативної допомоги
на 2018-2020 роки», (Рішення РР від 22 вересня 2017 року №269-УІІ).
Метою Програми є ініціація розвитку системи паліативної допомоги в
Лиманському районі на базі трьох пілотних регіонів - впровадження сучасних форм
надання паліативної допомоги у мережі установ/закладів первинної/вторинної медичної
допомоги та соціального обслуговування, що убезпечує гідну якість життя паліативних
хворих, членів їхніх родин та фахівців, що надають послуги паліативної допомоги в
Лиманському районі.
В даний час в терапевтичному відділенні КУ «Лиманська ЦРЛ» закінчено
капітальний ремонт з ліжками для паліативних хворих (6 ліжок).
Вказані заходи по виконанню програм дозволить зняти соціальну напругу,
пов’язану з реформуванням медичної галузі, та забезпечить гарантовану
доступність до якісної кваліфікованої медичної допомоги населенню Лиманського
району.
План на 2019-2021 роки
В 2019 році планується подальше реформування системи охорони
здоров’я в Лиманському районі згідно Закон України "Про державні
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фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168-VIII від
19.10.2017.
- Планується автономізування закладів охорони здоров’я, а саме перетворення
КУ Лиманська ЦРЛ в КНП в першому півріччі 2019 року.
- Подальше виконання обласної та районної програми «Доступна медицина 20182020рр», а саме:
- Відкриття в 2019 році відділення невідкладної медичної допомоги (Emergency
room) на базі приймального відділення Лиманської ЦРЛ
- Залучення молодих фахівці для роботи у відділенні невідкладної медичної
допомоги(введення нових штатних посад в 2019 році- лікарів невідкладних станів.)
- Запровадження телемедицини (в 2017-2018 році закуплено все необхідне
медичне обладнання).
В 2019 році планується
будівництво внутрішньої мережі в лікарні
та закупівля, встановлення, тестування необхідного телемедичного устаткування на
загальну суму 120 000 грн.
- Подальше запровадження медичної інформаційної системи (МІС) та закупівля
комп’ютерного обладнання та єдиної інформаційної програми( одне робоче місце8 500грн) 600 000грн.
- Придбання медичного обладнання, зокрема рентгено - діагностичного
обладнання , а саме: мобільний рентгенівський апарат з C - образним штативом, що
дозволить впроваджувати передові технології в операційній. Ця система дозволить
отримувати якісні зображення під час проведення низки процедур – від ортопедичної
хірургії й операцій на серці до судинних та абдомінальних
малоінвазійних втручань- 3 500 000грн
- Капітальний ремонт інфекційного та дитячого відділення, харчового блоку та
частково поліклінічного відділення. У планах – реконструкція відділень для надання
паліативної допомоги
- В рамках програми уряду «безкоштовна діагностика», яку заплановано
запровадити в другому півріччі 2019 року, плануємо придбання сучасного обладнання.
- Придбання сучасного лікувально-діагностичного обладнання для подальшого
запровадження методів малоінвазивної хірургії та травматології 1 100 000грн
- Перепрофілювання приміщень , які не використовуються не в повному обсязі ,
під житло для молодих фахівців
Загалом для виконання районної цільової програми «Доступна медицина на 20182020 роки» планується в 2019 році 15732,0тис. грн, а за всі роки 25 616,0 тис. грн
На виконання районної цільової Програми розвитку паліативної допомоги в
Лиманському районі на 2018-2020 роки в 2019 році заплановано 10 167,8 тис. грн, а за
всі роки 29 981,4 тис. грн
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Голова комісії з реорганізації
(реформування) КУ «Лиманська ЦРЛ»

Таран Т.П.

Додаток до Інформації
За звітний термін відповідальної діяльності в особі головного лікаря
КУ «Лиманська ЦРЛ» 2016 – 2018р.р. здійснено оновлення та закупівля
наступного медичного обладнання та проведені поточні та капітальні роботи:
2016 рік:
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За 12 місяців 2016 року здійснена закупівля медичного обладнання для ЦРЛ
на загальну суму 900 573, в тому числі:
1.
Фотометр «КФК -3»
1шт. - 25 000 грн.
2.
Апарат високочастотний електрохирургічний «ЕХВА» -350 М/120Б
«Надія -2» 1 шт. - 40 800 грн.
3.
Установка стоматологічна «Granum TS – 6830»
1шт. - 108 229 грн.
4.
Аналізатор сечі ct-50-2000-UA 2 шт. - 32 842 грн.
5.
Аналізатор гематологічний
2 шт. - 318 802 грн.
6.
Камера ультрофіолетова «МОБІЛ» 1 - 4 900 грн.
7.
Апарат ультразвукової терапії 1 шт. - 29 740 грн.
8.
Світильник безтіньовий пересувний 1 - 13 900 грн.
9.
Ноші медичні
1 шт. - 22 500 грн.
10. Монітор пацієнта 1 шт. - 72 000 грн.
11. Пристрій неонатальний для обігріву новонароджених
1 шт. - 29 989 грн.
12. Фетальний монітор «L – 87» 1 шт. - 40 435 грн.
13. Пристрій завантажувальний
1 шт. - 13 515 грн.
14. Концентратор кисневий 7F - 5 «Біомед»
1 шт. - 14 123 грн.
15. Електрокардіограф «ЮКАРД – 100» 1 шт. - 35 798 грн.
16. Набір хірургічний інструментальний в комплекті 1 шт. - 98 000 грн.
Здійснено капітальні ремонти неврологічного відділення на загальну суму
1млн.470тис. 945грн. та дитячого відділення: укріплення обмостки, ремонт перекриття
даху на загальну суму 1млн.397тис. 384грн..
Також протягом 2016 року проводились поточні ремонти: заміна вікон: терапія,
хірургія - 199 тис. 776 грн., заміна дверей: ЦСО та в відділенні переливання крові - 45
000 грн., ремонт ургентної лабораторії - 80 000 грн., ремонт тротуарної доріжки від
приймального відділення до моргу - 99 000 грн., установка пожарної сигналізації:
терапія, хірургія - 200 000 грн.
Із запланованих заходів на 2016 рік виконано:
 Розпочато проведення лапароскопічних операцій та діагностичних маніпуляцій
в хірургічному відділенні;
 Провели капітальний ремонт неврологічного відділення на суму - 1 млн. 470 тис.
945 грн.,
 Провели капітальний ремонт дитячого відділення: укріплення обмостки, ремонт,
перекриття даху на суму - 1млн.397тис. 384грн.
 Зроблена тротуарна доріжка від приймального відділення до моргу на загальну
суму – 1 млн. 470 ти. 945 грн.;
 Зроблено поточний ремонт терапевтичного відділення на загальну суму – 30 000
грн.;
 Зроблено поточний ремонт гінекологічного відділення на загальну суму – 6 000
грн.;
 Здійснено ремонт газових топічних на загальну суму – 10 000 грн.;
 Замовлення технічного звіту по будівельним конструкціям дитячого відділення
та отримання висновку 1 млн. 499 тис.
 Згідно енергозберігаючих норм та приписів установили в ЦРЛ - 41 вікно та 4
дверних блоків в терапевтичному та
хірургічному відділенні – 239800 грн..
 Провели ремонт даху над приміщенням резервного дизеля генератора (на суму
20 тис. грн..)
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 Провели оплату по виготовленню проектної документації на установку та
обладнання блискавок//захисту
будівель лікарняного закладу та установку
автоматичного пожежогасіння в терапевтичному хірургічному
відділенні (в
подальшому і в інших відділеннях), на суму 51700 грн.
 Провели осінні роботи по благоустрою території фарбування вапном,
краскою,посадка кущів,дерев,та ремонт фасадів будівель – 45000 грн..
 Провели ремонтні роботи до підготовки осінньо-зимового періоду водогону
частково, колодязів, каналізації, тепло мережі – 20000 грн..
 Провели поточний ремонт хірургічному відділенні – 20000 грн..
 Провели утеплення дахів та вікон системи опалення водогону – 5000 грн..
 Провели ремонт ургентної лабораторії – 80 000 грн..
 Заміна вікон на пластикові в терапії та хірургії на суму -199 776 грн.
 Заміна дверей в ЦСО та відділенні переливання крові на суму 45 000 грн.
 Установка пожарної сигналізації в терапевтичному та хірургічному відділеннях
на суму 200 000 грн.
2017 рік:
Здійснена закупівля медичного обладнання для ЦРЛ на загальну суму 3 286 058 грн, в тому числі:
 Аналізатор гематологічний автоматичний ВС -20S – 1шт. – 160 000 грн.
 Аналізатор сечі СL - 1шт. – 25 810 грн.
 Скриня морозильна ZANUSSI – 1 шт. 6 418 грн.
 Газова плита «Електролюкс» - 8 998 грн.
 Монітор пацієнта G3Н – 4 шт. – 147 200 грн.
 Монітор пацієнта G2Н – 1 шт. – 20 800 грн.
 Насос шприцевий «Benefision» SP1 – 2 шт. – 26 000 грн.
 Система ультразвукова діагностична – 1 комплект – 1 345 000 грн.
 Апарат штучної вентиляції легенів «HAMILTON – C1» – 1 комплект – 634 831
грн.
 Обладнання та інструментарій для артроскопічної хірургії – 1 комплект – 549
500 грн.
 Машина мийна дезинфекційна, автоматична для двох гнучких ендоскопів –
361 500 грн.
Виділено кошти на здійснення та завершення капітальних ремонтів в
2017 році:
 Ремонт даху, фасаду та обмостки пологового відділення – 1 018 870 грн.
 Ремонт хірургічного відділення - 1 052 177 грн.
 Ремонт внутрішнього приміщення приймального відділення – 314 829 грн.
 Ремонт будівлі швидкої допомоги та аптечного складу: фасаду та даху –
596 139 грн.
 Протипожежні заходи ( обробка дахів, виготовлення проектно- кошторисної
документації) -387,00 грн
 Заміна ламп освітлення -190,00 грн
Всього на загальну суму: 3 559 015 грн.
Також протягом 2017 року проводились поточні ремонти:
•
Ремонт реанімаційного відділення – 93 800 грн.
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•
Ремонт водогону внутрішнього та центрального, каналізації внутрішньої та
центральної ЦРЛ – 50 000 грн.
•
Ремонт системи опалення та топічних № 1-7 – 20 000 грн.
•
Ремонт адміністративного корпусу – каб. №1: заміна підлоги, проклейка
шпалер, отделочні роботи стелі – 15 000 грн.
Всього на суму: 178800 грн..
2018 рік:
В 2018 році здійснена закупівля наступного медичного обладнання:
 - Світильник операційний - L 5, пересувний – 1 шт. – 78000 грн., для
забезпечення повноцінного освітлення операційного поля.
 - Відео гастроскоп EG -1 шт. – 1160900 грн., для проведення ендоскопічних
досліджень стану шлунка та виявлення скритих захворювань.
 - Щілинна лампа ЩЛ – 25 з приладовим столиком та електроприводом СП – 1 –
1 шт. – 57999 грн., для проведення дослідження стану очей.
 - Апарат штучної вентиляції легень – «BLIZAR» 1 шт. – 295000 грн., для
проведення штучної вентиляції легенів під час проведення анестеологічної та
реанімаційної допомоги.
 Кисневий концентратор - 6 шт. – 189780 грн., для забезпечення важкохворих
киснем, безпосередньо в палатах загального профілю, котрий не потребує
централізованого постачання кисню.
 ЕКГ з телеметричним модулем - 2 шт. – 132 160 грн., що дозволяє знімати
електро -кардіограму з послідуючою передаючою цифровим методом фахівцям
обласного рівня та отримання консультації.
 Автоматичний біохімічний аналізатор GBG GS (США) – 435 885,90 грн. – що
покращило якість та швидкість проведення лабораторних досліджень, та проводити
складні біохімічні аналізи
 Відсмоктувачі – 10 шт. – 68300 грн., для проведення очищення дихальних
шляхів від крові та слизу.
 Набір офтальмологічних пробних лінз – 13 649,99 грн. – покращило якість
проведення офтальмонологічного обстеження пацієнтів.
 Морозильник для збереження крові 1 шт. – 49500,0 грн. – покращило якість та
тривалість збереження донорської крові.
 Офтальмоскоп 1 шт. – 9000,0 грн. – покращило якість проведення
офтальмонологічного обстеження пацієнтів.
 Комп’ютери в зборі – 10 шт. – 155666,0 грн. – забезпечення лікарів відділень
ЦРЛ та поліклініки комп’ютерами для обробки статистичної та аналітичної інформації.
 Блок безперебійного живлення для комп’ютерів – 10 шт. – 18560 грн. – для
захисту комп’ютерів від перепаду електроенергії та їх тривалого використання.
 Багатофункціональний пристрій – 1 шт. – 6300,0
 Принтер – 3 шт. – 18474,0 грн.
 Кондиціонери для відділень – 3 шт. – 36500,0 грн. – для покращення умов
перебування хворих в відділенні.
 Дефібрилятор багатофункціональний – 264730,0 грн., для проведення
реанімаційних заходів під час зупинки серцевої діяльності.
 Урологічне - ендоскопічне обладнання – 648634,0 грн. – для проведення
малоінвазивних, мало травматичних урологічних втручань, що дозволяє зменшити
пошкодження тканин та зменшити термін лікування, також витрати на лікарки засоби\
 Електро хірургічне обладнання для гінелогічного та хірургічного відділень –
193266,0 грн. – для здійснення хірургічних та гінекологічних операцій, що дозволяє
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зменшити пошкодження тканин та зменшити термін лікування, також витрати на
лікарки засоби
 Центрифуга для заготівлі компонентів крові 229 778,0 грн. – заміна старішого
обладнання.
 Електрокардіограф – 1 шт. – 78000,0 грн.
 Ліжка медичні – 51200,0 грн.
Всього на загальну суму – 4 061 563 грн.
Виділено кошти на здійснення та завершення капітальних та поточних
ремонтів в 2018 році:
1. Капітальний ремонт терапевтичного відділення на суму - 1 472 300 грн. приведення у відповідність до санітарних норм та правил приміщення терапевтичного
відділення з ліжками для надання паліативної допомоги.
2. Капітальний ремонту даху та фасаду будівлі неврологічного відділення та
адміністративного корпусу з заміною віконних блоків на суму - 1. 469. 830 грн. – для
забезпечення енерго та теплозбереження, а також надійності даху від атмосферних
осадків.
3. Здійснено заміну вікон інфекційного відділення – 160000,0 грн. - для
забезпечення енерго та теплозбереження приміщення.
4. Здійснено заміну вікон поліклінічного відділення – 290000,0 грн. для
забезпечення енерго та теплозбереження кабінетів поліклінічного відділення.
5. Проведено поточний ремонт свердловини № 986, заміна голубиного насосу а
також чистка та промивка башти Рожновского і установка нового водяного лічильника сума - 30 тис грн..
6. Проведено ремонт центрального водогінну 30 метрів та каналізаційних люків
і колодязів на загальну суму - 20 тис. грн..
7. Проведено поточні ремонтні роботи ЦРЛ: підмостки 100 метрів погонних на
загальну суму 10 тис. грн..
8. Відремонтовано і отримано акти на заземлення - 25 тис. грн..
9. Відремонтовано газові топічні в кількості 7 шт. а також замінено газовий
котел і установлений насос силовий на суму 91 тис. грн..
10. Проведено поточний ремонт системи опалення, на
вересень місяць
запланована промивка та гідродинамічна чистка системи опалення в поліклінічному
відділенні .
11. Проведено частковий ремонт вітрових дошок на дахах і віконних прийомів з
остікленням - 5 тис. грн..
12. Проведено благоустрій території та зроблено нові лавочки, висаджені кущі
та дерева - 2.5 тис. грн..
13. Здійснено підключення абонента КУ «Лиманська ЦРЛ» до ТОВ «Телеком
трейд» (Весттелеком) – 200000,00 грн. для покращення роботи комп’ютерної мережі
ЦРЛ.
14. «Монтажні послуги по підключенню абонента КУ «Лиманська ЦРЛ» ТОВ
«Телеком трейд» (Весттелеком) – 190543,81 грн.;
15. Проведено гідрохімічне очищення системи опалення поліклінічного
відділення – 176297,00 грн.. – що значно покращило теплопостачання в кабінети
поліклінічного відділення.
16. Встановлено систему автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах:
відділення гінекології, реанімаційне відділення та приймальне відділення КУ
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«Лиманська ЦРЛ» – 198193,68 грн. для забезпечення своєчасного звіщення відділу
МЧС в Лиманському районі про нещасний випадок.
17. Проведено перенесення газопроводу на території КУ «Лиманська ЦРЛ» 16590,00 грн для вільного проїзду пожежогасної машини до відділень ЦРЛ.
18. Заміна водяної засувки та труби до пожежного гідранта, демонтаж та
монтаж гідранта, установка кінцевої водяної засувки на території КУ «Лиманська ЦРЛ»
- 62543,00 грн. – для забезпечення вільго доступу пожежогасної машини до гідранта.
19.
20.

Здійснено поточний ремонт опалення топкових – 91999 грн.
Здійснено повірку вогнегасників – 14000,00 грн..

21.

Встановлено відеоспостереження по території ЦРЛ – 184000,00 грн.;
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