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селищним головою  

 

 

Тридцять пʼята сесія Олександрівської селищної ради 

восьмого скликання 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ____ ________ 2022 року                                                                  № __  

смт Олександрівка 

 

Про звернення депутатів 
Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району 
Кіровоградської області 
восьмого скликання до 
начальника Кіровоградської 
обласної військової 
адміністрації  
 

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити текст звернення депутатів Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області восьмого скликання до 

начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації (додається).  

2. Доручити голові Олександрівської селищної ради Олександру 

БЕЗПЕЧНОМУ надіслати дане звернення депутатів Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області восьмого скликання до 

начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації. 

 

 

Селищний голова                                                          Олександр БЕЗПЕЧНИЙ  
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
Начальнику Кіровоградської 
обласної військової адміністрації  
Андрію РАЙКОВИЧУ 

 

 
ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області восьмого скликання 

 

Ми, депутати Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області восьмого скликання, звертаємося до Вас підтримати 

діяльність нашого медичного закладу – КНП «Олександрівська лікарня», в складі 

Кіровоградського госпітального округу та при розподілі госпітальних кластерів 

віднести її до спроможних лікарень.  

Як доказ у спроможності та рентабельності КНП «Олександрівська 

лікарня», доводимо факти діяльності нашого закладу. 

На території Олександрівської громади розташовано 52 населені пункти, в 

яких проживає близько 25 тис. осіб. Також на теритирії громади проживає 520 

осіб постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, з них – 90 діти.  250 

постраждалих осіб проживає в селі компактного переселення – Несваткове. Цей 

контингент потребує особливої уваги з боку медпрацівників.  

З початку війни до Олександрівської територіальної громади прибуло 

майже 3000 внутрішньо переміщених осіб, в т.ч. понад 700 дітей. 

Надання вторинної медико-санітарної допомоги на території 

Олександрівської громади забезпечується безпосередньо КНП «Олександрівська 

лікарня» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області. Первинну медичну допомогу в ромаді надає КНП 

«Олександрівський ЦПМСД». 

Лікарня розташована компактно. Стаціонар – пʼяти поверховий корпус, 

поліклініка – триповерховий комплекс. Приміщення зʼєднані теплим переходом. 

Опалення лікарні переведене на альтернативне паливо (щепа), що дозволяє 

щорічно економити значні кошти. Взимку в приміщеннях лікарні підтримується 

постійна температура 20-22 градуси. 

КНП «Олександрівська лікарня» забезпечена дизельним генератором 

потужністю 75 кВт для безперебійного живлення електричною енергією 

лікувального корпусу та протирадіаційного укриття, де створені хірургічний, 

пологовий блоки та палата інтенсивної терапії для надання медичної допомоги 

при виникненні надзвичайних ситуацій. Також в наявності дизельна 

електростанція потужністю 11 кВт, яка, при необхідності, дає можливість 

забезпечити безперебійним живленням електроенергії оперблок, пологове 

відділення та відділення анестезіології з ліжками інтенсивоної терапії. Для 

безперебійної роботи інфекційного відділення та клініко-діагностичної 



лабораторії при аварійних відключеннях функціонує бензиновий генератор 

потужністю 7,5 кВт для живлення електричною енергією. 

Кількість лікарняних ліжок, розгорнутих в цілодобових стаціонарах 

закладу, станом на 01.09.2022 року становить 125 ліжок. Показник 

забезпеченості стаціонарними ліжками в розрахунку на 10 тис. постійного 

населення дорівнює 50,8. Функціонує 7 стаціонарних відділень (акушер-

генікологічне, відділення анестезіології, інфекційне, неврологічне, педіатричне, 

приймальне, терапевтичне, хірургічне) та поліклінічне відділення. За вісім 

місяців 2022 року в стаціонарі лікарні проліковано 3145 хворих, середнє 

перебування на ліжку 7,7, лікарняна летальність становить 1,2. 

Ємність поліклінічного відділення лікарні становить 460 відвідувань за 

зміну. Планова ємність поліклінічного відділення у розрахунку на 10,0 тисяч 

населення становить 186,9. В поліклініці проводять прийом лікарі: акушер-

гінеколог, невропатолог, психіатр, нарколог, хірург, стоматологи, ортопед-

травматолог, терапевт, кардіолог, онколог, інфекціоніст, дерматовенеролог, 

психотерапевт, отоларинголог, уролог, офтальмолог, фтизіатри, ендокринолог. За 

вісім місяців 2022 року до лікарів консультативної поліклініки здійснено 23456 

відвідувань. При поліклінічному відділенні функціонує денний стаціонар на 20 

ліжок. 

В стаціонарах лікарні виконано 388 оперативних втручань. В поліклініці 

зроблено 665 операцій. 

В акушерсько-гінекологічному відділенні прийнято 78 пологів за вісім 

місяців 2022 року. 

В закладі працюють діагностичне відділення, клініко-діагностична 

лабораторія, рентгенкабінет, флюорографічний кабінет, кабінет профілактики 

захворювань. Діагностичне відділення в своєму арсеналі має достатню кількість 

обладнання для повноцінного обстеження пацієнтів. В діагностичному відділенні 

виконуються наступні дослідження: електрокардіографія, цілодобове 

моніторування ЕКГ та АТ, ехокардіографія, спірографія, велоергометрія, 

реоенцефалографія, УЗД дослідження, фіброгастроскопія. Прийом ведуть лікар з 

ультразвукової діагностики, лікар-ендоскопіст та лікар функціональної 

діагностики. Також функціонує клініко-діагностична лабораторія з 

бактеріологічним відділом, яка забезпечена новітніми автоматичним 

гематологічним аналізатором, автоматичним біохімічним аналізатором, сечовим 

аналізатором. Вони в автоматичному режимі підʼєднані до загальної лікарської 

програми «МедСтар», що дає змогу кожному лікарю своєчасно отримати 

інформацію про кількість виконаних аналізів та показники їх результатів. 

На даний час в КНП «Олександрівська лікарня» працює 46 лікарів, що 

складає 83,6% від потреби, при показнику по області 64,3%, з них – 17 лікарів за 

внутрішнім сумісництвом. Також, в лікарні працюють 6 лікарів – зовнішніх 

сумісників. 

За останні 3 роки до лікарні працевлаштовано 12 лікарів, а саме: лікарі-

анестезіологи – 3, лікар-лаборант – 1, лікар-офтальмолог – 1, лікар-терапевт – 1, 

лікар-хірург – 1, лікар з фізичної та реабілітаційної медицини – 1, лікар акушер-

гінеколог – 1, лікар-інфекціонист – 1, лікар-кардіолог – 1, лікар-нарколог – 1. 



Із серпня 2022 року до КНП «Олександрівська лікарня» після закінчення 

навчання в інтернатурі працевлаштовано 2 молодих спеціаліста, а саме: лікар-

офтальмолог та лікар-анестезіолог. З початку вересня 2022 року приступила до 

роботи ще один лікар-анестезіолог. 

Для заохочення молодих лікарів діє Програма «Місцеві стимули» для 

медичних працівників, згідно Положень якої призначається допомога у розмірі 

1000,0 грн. на одного молодого медичного спеціаліста щомісячно для 

поліпшення їх соціального захисту (оплата винайманого житла). 

Із Національною службою здоровʼя України на 2022 рік укладено договір 

на 16 пакетів із запланованою сумою 59259633,44 грн., а саме: 

- Хірургічні операції доросли та дітям у стаціонарних умовах; 

- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій; 

- Медична допомога при пологах; 

- Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) 

медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичне реабілітацію та 

стоматологічну допомогу; 

- Езофагогастродуоденоскопія; 

- Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ; 

- Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям; 

- Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям; 

- Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової 

системи; 

- Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах; 

- Ведення вагітності в амбулаторних умовах; 

- Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня; 

- Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на 

первинному рівні медичної допомоги; 

- Первинна допомога; 

- Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоровʼя шляхом 

організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів. 

Надходження від НСЗУ за 8 місяців 2022 року склали в сумі 38194799,46 

грн. За увесь 2021 рік – 31140057,33 грн. 

Кошторисні призначення з місцевого бюджету на 2022 рік становлять – 

7731400,0 грн. В т.ч. на заробітну плату – 0 грн., медикаменти – 1509200,0 грн., 

продукти харчування – 650000,0 грн., енергоносії – 4522800,0 грн. 

Профінансовано за 8 місяців 2022 року – 4873158,29 грн., в т.ч. 

медикаменти – 1220007,13 грн., продукти харчування – 449791,50 грн., 

енергоносії – 2553659,49 грн. 

Середня заробітна плата у 2022 році: лікарі – 21404,0 грн., сестри медичні – 

14793,0 грн., молодший персонал – 8140,0 грн. Відповідно у 2021 році: лікарі – 

12440,0 грн., сестри медичні – 8600,0 грн., молодший персонал – 7680,0 грн. 

Коштів, отриманих від НСЗУ, повністю вистачає на виплати заробітних 

плат. Заборгованості по заробітній платі немає. Закошти НСЗУ та кошти 

місцевого бюджету закуповуються медикаменти. Хворі в незначній кількості 



витрачають власні кошти на лікування. Медикаментами хворі забезпечені по 

максимуму. 

За кошти НСЗУ та місцеві кошти забезпечується повноцінне харчування 

хворих. Навть в цей не легкий час в меню овочі, крупи, яйця, мʼясо та молочні 

продукти. 

В усіх відділеннях щорічно проводяться поточні ремонти. В 

неврологічному відділенні сучасний євроремонт. На 2022 рік було заплановано 

капітальний ремонт терапевтичного відділення (виготовлена проектна 

документація). На даний час проводиться поточний ремонт фізіотерапевтичного 

відділення. 

На протязі 2021-2022 років прижбано концентратор кисневий – 130000,0 

грн., концентратор кисню з подвійним потоком – 39500,0 грн., хірургічна стійка 

для проведення операції на органах черевневої порожнини 875000,0 грн., 

комплект літій-іонної офтальмоскопа з лінзою для рогівки – 31000,0 грн. 

Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги на території 

Олександрівської територіальної громади сприятиме поліпшенню стану здоровʼя 

населення, вирішить медико-соціальні потреби як окремих громадян, так і 

громади в цілому. Це обумовлює необхідність розробки та впровадження нових 

сучасних технологій в лікувально-діагностичний процес та заходів покращення 

матеріально-технічного стану закладів охорони здоровʼя громади. 

Такі дії будуть спрямовані на задоволення медичними потребами 

населення громади та покращення якості життя. Не треба забувати про тривожну 

демографічну ситуацію громади, що характеризується невисоким рівнем 

народжуваності та, навпаки, високим рівнем загальної смертності, в тому числі 

смертності чоловічого населення працездатного віку. 

Достатнє оснащення сучасною високотехнологічною апаратурою, 

лабораторним обладнанням позитивно вплинуть на рівень діагностики та 

лікування захворювань, знизять показники несвоєчасності надання медичної 

допомоги, зменшать високу інвалідізацію та смертність в працездатному віці. 

Враховуючи викладені факти, КНП «Олександрівська лікарня» має право 

ввійти до Кіровоградського госпітального округу, як спроможна лікарня. 

Здоровʼя людини є головною цінністю держави, має важливе значення в 

житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного 

добробуту та благополуччя, є головною умовою стійкого економічного розвитку. 

 

 

 

 

Ухвалено рішенням Олександрівської 
селищної ради восьмого скликання  
від 23 вересня 2022 року №_____ 


