
АНАЛІЗ та ЗВІТ  
про роботу закладу за 12 місяців 2018 року та 1 квартал 2019 року 

  

 Стоматологічна поліклініка № 2 в  м. Кропивницький заснована 27 
квітня 1987 року, знаходиться на 101 мікрорайоні за адресою: проспект 
Університетський, 29; на 1 поверсі 5-поверхового житлового будинку та 
обслуговує 50683 чоловік населення Фортечого району міста, в числі яких 
більшість соціально незахищені категорії: інваліди, інваліди ДСВ, 
військовослужбовці із зони АТО, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС та 
інші категорії, надаючи при цьому весь спектр стоматологічних послуг. Район 
обслуговування закладу це – вулиці: Космонавта Попова, Генерала Жадова, 
Пацаєва, Юрія Коваленка, Волкова, Шатіло, Корольова, а також проспекти 
Промисловий, Університетський (Правди) та прилеглі села. 
 Стоматологічна поліклініка № 2  – лікувально-профілактичний заклад 
охорони здоров’я, основним видом діяльності якого є медична практика за 
такими лікарськими спеціальностями: 
- стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, 
ортопедична стоматологія, організація і управління охороною здоров’я; 
- та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична 
стоматологія, фізіотерапія, рентгенологія, сестринська справа. 
Головна ціль – проведення комплексу заходів для профілактики 
стоматологічних захворювань серед населення та в організованих колективах 
міста. 
Для досягнення головної цілі стоматологічна поліклініка № 2 здійснює такі 
функції: 
1) надання всіх видів висококваліфікованої стоматологічної допомоги 
населенню міста амбулаторно, а також нетранспортабельним хворим на дому 
в дві зміни; 
2) проведення заходів, спрямованих на раннє виявлення онкологічних хворих 
із захворюваннями щелепно-лицевої ділянки і своєчасне їх лікування; 
3) здійснення диспансерного нагляду за хворими із захворюваннями 
стоматологічного профілю; 
4) проведення кваліфікованої експертизи тимчасової непрацездатності хворих 
стоматологічного профілю і повсякденного контролю за обґрунтованістю 
видачі листків тимчасової непрацездатності; 
5) впровадження у практику нових методів діагностики, лікування та 
профілактики стоматологічних захворювань; 
6) організація та проведення серед населення міста комплексу лікувально-
профілактичних заходів по зниженню стоматологічної захворюваності. 
Заклад належить до комунальної власності міста та підпорядкований 
управлінню охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького, має 



Ліцензію на медичну практику, видану МОЗ України (серія АД № 063512, 
строк дії з 04.07.2012р.) та Акредитаційний сертифікат  першої категорії (серія 
АС № 117 ,строк дії з 18 січня 2018 року по 18 січня 2021 року) виданий 26 
січня 2018 року, реєстраційний № 95. 
 Загальна чисельність працівників установи за 2018 рік склала 68 осіб.  З 
них  лікарі 24 чол.; середній медичний персонал – 20 осіб, молодший 
медперсонал – 10 та інший персонал – 13 чоловік.  За 1 квартал поточного року 
чисельність по закладу  складає 67 чоловік. З них: лікарі – 23 чол., середній 
медичний персонал – 20, молодший медперсонал – 11 та інший персонал – 13 
чоловік. Заклад забезпечений лікарями 100%, які відповідно до плану 
атестовані та мають сертифікати лікарів-спеціалістів відповідної 
спеціальності. 
 Поліклініка розрахована на 200 відвідувань в зміну. В закладі 
функціонують два відділення: лікувальне, в складі якого працюють 
парадонтологічний, хірургічний, фізіотерапевтичний, рентгенологічний 
кабінети, а також стерилізаційна та ортопедичне відділення, до складу якого 
входить зуботехнічна лабораторія. 
 Прийом хворих проводиться в дві зміни по 6-денному робочому тижні: 
перша зміна: з 7.30 до 13.30; друга зміна: з 13.30 до 19.30; в суботу: з 7.30 до 
14.00. 
 Кількість стоматологічних відвідувань всього за 12 місяців 2018 року 
склали 69097 в тому числі: по лікувальному відділенню – 60121, 
ортопедичному – 8976 відвідувань. Закінчену ортопедичну допомогу 
отримали 1362 осіби, з них пільгова категорія – 1032 чоловіка, УВВ – 37 
чоловік, постраждалі в наслідок аварії на ЧАЕС – 27 осіб, АТО - 7 чол., 
кількість пролікованих іногородніх та сільських жителів за 12 місяців 2018 
року склала 628 осіби. Протягом 12 місяців 2018 року відповідно до 
протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2014 року 
№ 88, закладом надано медичну допомогу по стоматологічних захворюваннях 
військовослужбовцям із зони АТО в кількості 128 осіб, на загальну суму 19585 
грн. 34 коп. Проліковано 83 особи на суму 8996,63, видалено зубів 37 особам 
на суму 3064 грн. 88 коп, запротезовано 8 чоловік на суму 7523 грн. 34 коп. 
Кількість осіб, що тримали повністю ортопедичну допомогу на 1 штатну 
посаду лікаря-стоматолога-ортопеда склала – 363 особи. Протягом року було 
надано стоматологічну допомогу інвалідам І категорії вдома в кількості 59 
осіб.  Кількість умовних одиниць праці складає: по лікувальному відділенню 
– 25,95; по ортопедичному відділенню – 28,5. 
 В установі щоденно підтримується відповідний санітарно-
епідеміологічний режим. 
 Аналіз роботи лікувального та ортопедичного відділень за 12 місяців 
2018 року показує, що основні показники роботи відповідають 
середньообласним показникам та стандартам надання стоматологічної 
допомоги згідно «Протоколів надання стоматологічної допомоги», 



затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.04р. 
№ 566. Кількість відвідувань відповідає стовідсотковому навантаженню 
лікарів відповідно до кваліфікації та стажу роботи, що свідчить про якість 
роботи, стабілізацію та зменшення рівня захворюваності. Контрольні 
показники за 12 місяців 2018 року закладом виконані 100% згідно 
затверджених загальних показників. 
 Кількість стоматологічних відвідувань всього за 1 квартал 2019 року 
склали 17185 в тому числі: по лікувальному відділенню – 14822, 
ортопедичному – 2363 відвідувань. Закінчену ортопедичну допомогу 
отримали 316 осіби, з них пільгова категорія – 245 осіб, УВВ – 5 чоловік, 
постраждалі в наслідок аварії на ЧАЕС – 5 осіб, АТО - 1 чол., кількість 
пролікованих іногородніх та сільських жителів за 1 квартал  2019 року склала 
119 чоловік.. Протягом 1 кварталу 2019 року відповідно до протокольного 
рішення Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2014 року № 88, закладом 
надано медичну допомогу по стоматологічних захворюваннях 
військовослужбовцям із зони АТО в кількості 44 особи, на загальну суму 
5002,33грн.  Проліковано 26 чоловік на суму 2662,03 грн, видалено зубів 17 
особам на суму 1750,45грн, запротезовано 1 особу на суму 589,85 грн.. 
Кількість осіб, що тримали повністю ортопедичну допомогу на 1 штатну 
посаду лікаря-стоматолога-ортопеда склала – 284 чол. Протягом першого 
кварталу 2019 року було надано стоматологічну допомогу інвалідам І категорії 
вдома в кількості 18 осіб. Кількість умовних одиниць праці складає: по 
лікувальному відділенню –  25,5; по ортопедичному відділенню – 28,0. 
  Для дотримання санітарних норм заклад має 5 бойлерів для обігріву 
води. 
 Власними коштами у 2018 році проведено ремонт кабінету № 5 
лікувального відділення. 

Затверджені штатні посади станом на 01.01.2018 року становили 70,0 
штатних одиниць, внесені зміни до штатного розпису: було скорочено 1,25 
штатних одиниць, та прийнято штатні одиниці від комунального закладу 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» 2,5 штатні 
одиниці. Станом на 14.09.2018 року штатна чисельність становила 71,25 посад 
лікарі 23,0; середній медичний персонал 21,25; молодший медичний персонал 
10,75; інший персонал 16,25. 

За 2018 рік по спеціальному рахунку, коду 25020100 «Благодійні внески 
гранти та дарунки»,  отримана благодійна допомога у сумі  370799,29 грн. у т. 
ч. у натуральній формі 3350,29 грн.,  з них витрачено на придбання 
медикаментів сучасних пломбувальних матеріалів та інструментарію 
213224,49 грн., оплата комунальних послуг становила 14131,92 грн., та інші  
першочергові потреби закладу, які не забезпечені кошторисом загального 
фонду. 



 За рахунок залучення благодійних внесків протягом 2018 року 
придбано основні засоби: Багатофункційний пристрій А 4 (сканер) на суму 
10091,28 грн., Аквадистилятор ДЕ-5 на суму 9340,00грн. 

Власними коштами, за рахунок надходжень благодійних внесків,  
проводяться поточні ремонти приміщення покраска дверей, батарей та стін, 
шпаклювання стелі та стін. 

По загальному фонду міського бюджету  кошторисні призначення за 
2018 рік становили 846417,79 грн., профінансовано 100%. Отримано 
відшкодування від управління праці та соціального захисту населення по 
зубопротезуванню громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, які зареєстровані на території Фортечного району м. 
Кропивницького, та надано медичну допомогу в сумі 36778,35 грн. 

По загальному фонду медичної субвенції  кошторисні призначення за 
2018 рік становили 3676841,63 грн. профінансовано 100%. 

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду 
станом на початок та кінець 2018 року відсутня.  
 

Затверджені штатні посади станом на 01.01.2019 року становлять 71,25 
ставок. в тому числі лікарів 23,0; середнього медичного персоналу 21,25; 
молодший медичний персонал 10,75; спеціалісти 5,0; інший персонал 11,25. 
Вакантних посад не має, фізичними особами згідно штатного розпису заклад 
укомплектований повністю. 

По спеціальному рахунку, коду 25020100 «Благодійні внески гранти та 
дарунки», за І квартал  2019 року отримана благодійна допомога у 
сумі 134144 грн. в т.ч. у натуральній формі 600,00грн.,  з них витрачено для 
придбання медикаментів сучасних пломбувальних матеріалів та 
інструментарію в сумі 71440,20 грн., інші кошти витрачені на першочергові 
потреби закладу, які не забезпечені кошторисом загального фонду. 

По загальному фонду місцевого бюджету кошторисні призначення за 
2019 рік становлять 284300,00грн., в тому числі на медикаменти 17300,00 (з 
них спрямовується на лікування учасників АТО 12000,00грн), та на 
енергоносії в сумі 267000,00. Кошторисні призначення за І квартал 2019 р. 
становлять 130474,04 грн., профінансовано 100%. 

По загальному фонду медичної субвенції на 2019 рік кошторисні 
призначення становлять 3351100,00грн. це заробітна плата та нарахування на 
заробітну плату єдиного соціального внеску.. Доведені . кошторисні 
призначення на І квартал 2019 р. становлять 923613,70грн., профінансовано 
100%. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. по загальному та 
спеціальному фонду відсутня. Станом на 01.04.2019р. заборгованість по 
загальному фонду медичної субвенції складає 286953,47 грн. (в т.ч. заробітна 



плата 236382,18 грн., нарахування на заробітну 50571,29грн.). Кредиторська 
заброгованість по міському бюджету відсутня. 
 

Перспективний план розвитку стоматологічної поліклініки № 2: 
1. Провести  у 2019 році поточний ремонт закладу своїми силами. 
2. Покращення матеріально-технічної бази поліклініки шляхом поетапного 
оновлення застарілого обладнання за наявністю виділення коштів: 
а) оснащення кабінетів сучасними стоматологічними установками; 
б) переоснащення зуботехнічної лабораторії; 
в) впровадження сучасних передових  технологій в стоматологічну практику, 
а саме: імплантології та використання лазерних технологій в лікуванні зубо-
щелепної системи; 
г) оснащення сучасним обладнанням фізіотерапевтичного та 
рентгенологічного  кабінетів. 
  


