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I. Реформування галузі охорони 

здоров'я м. Львова



Реформування галузі охорони здоров'я м. Львова

Первинна ланка 

В 11 закладах, які надають первинну медичну
допомогу:

• Упродовж 2019 року підписано понад 100 тис.
декларацій (станом на 06.12.2019 кількість
підписаних декларацій становить 651,5 тис.)

• Впроваджено електронну медичну систему, що
дозволяє обрати лікаря онлайн, записатись на
прийом через особистий кабінет, мати доступ до
електронної медичної карти, призначень лікаря і
плану лікування

• Запроваджено електронний рецепт за програмою
«Доступні ліки» та у 2019 році виписано і
відпущено понад 200 тисяч е-рецептів

• Усі лікарі забезпечені комп'ютерною технікою та
96% працюють в міжнародній системі класифікації
ІСРС-2



Реформування галузі охорони здоров'я м. Львова

Первинна ланка 

Завдяки значній кількості підписаних декларацій
вдалося в 2 рази збільшити фінансування
первинної ланки медичної допомоги, що
дозволило:

•У 3-4 рази підвищити заробітну плату медичним
працівникам

•Придбати 14 автомобілів на 5,7 млн грн

•Придбати медичного обладнання на 11,7 млн грн

•Закупити близько 500 одиниць комп'ютерної
техніки на суму 7,6 млн грн

•Виконати ремонтних робіт на суму 11 млн грн



Фінансування первинної медичної допомоги

Фінансування До 

01.10.2018 01.10.2018 01.11.2019

Загальний 

обсяг

17,0

млн грн

26,5 

млн грн

34,0      

млн грн

Середня 

заробітна 

плата

сімейного 

лікаря

3-6,5 

тис. грн

8-16 

тис. грн

14-16

тис. грн

Середня 

заробітна 

плата 

медичної 

сестри

2,9-4,5 

тис. грн

5-8 

тис. грн

7-9             

тис. грн



Реформування галузі охорони здоров'я 

м. Львова

Вторинна ланка 

16 закладів охорони здоров'я, які надають
спеціалізовану амбулаторну та стаціонарну
медичну допомогу:

• перетворені у комунальні некомерційні
підприємства

• забезпечені комп'ютерною технікою

• зареєстровані в електронній системі охорони
здоров'я та обрали медичну інформаційну
систему

• готові до укладання договорів з НСЗУ

• 2 лікарні визначені лікарнями інтенсивного
лікування 2 рівня (КНП «КЛШМД м. Львова»
та КНП «8-а міська клінічна лікарня»)



II. Інвестиції в якість 

надання медичної допомоги



Придбано обладнання для ЗОЗ на 

загальну суму 106,2 млн грн 

(кошти БР, ГБ, НСЗУ, позабюджетні)



Придбано комп‘ютерний томограф для КЛШМД

(23,5 млн грн)



Придбано обладнання для КЛШМД 

(57,3 млн грн)



Придбано обладнання для КЛШМД 

(57,3 млн грн)



Придбано обладнання для МДКЛ (1,9 млн грн)



Придбання обладнання для 8 МКЛ (6,8 млн грн)



Придбано обладнання для 2 МП (700 тис. грн)



Придбано обладнання для центру раннього 

втручання 5 МП (231 тис. грн)



Придбано обладнання для ЗОЗ за кошти НСЗУ 

(11,7 млн грн.)



Придбано обладнання для ЗОЗ за кошти НСЗУ 

(11,7 млн грн.)



Придбано обладнання для ЗОЗ за кошти НСЗУ 

(11,7 млн грн)



Придбання автомобілів для сімейних лікарів 

(14 шт.) за кошти НСЗУ (5,7 млн грн)



Придбано обладнання для ЗОЗ за 

позабюджетні кошти (2,8 млн грн)



III. Створення нових 

структурних підрозділів



У січні відкрито відділення невідкладної 

допомоги та діагностично-консультативне 

відділення 8 МКЛ



У лютому відкрито амбулаторію сімейної 

медицини 5 МП в смт Рудне



У березні створено лапароскопічну

операційну в МДКЛ



У квітні відкрито амбулаторію сімейної 

медицини 1 МКЛ на вул. Б. Хмельницького,195



У жовтні створено Центр раннього

втручання у 5 МП 



У грудні заплановано відкриття відділення 

невідкладної допомоги КЛШМД



IV. Реалізація програм



Реалізація міських програм 

Назва міської програми
Обсяг 

фінансування

Міська програма запобігання та лікування серцево-

судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-

2020 роки, у тому числі:

8 900 000

- придбання розхідних матеріалів 4 000 000

- придбання медичного обладнання 4 900 000

Міська програма профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань у дітей та окремих 

категорій дорослого населення                       м. Львова 

на 2017-2018 роки, дія якої продовжена на 2019 рік

25 507 940

Міська цільова програма забезпечення хворих на 

цукровий діабет препаратами інсуліну на 2019 рік
8 000 000

Міська цільова програма співфінансування Урядової 

програми «Доступні ліки» для відшкодування вартості 

лікарських засобів, відпущених суб’єктами 

господарювання до 31 березня 2019 року 

528 060

РАЗОМ: 42 936 000



V. Впровадження нових сервісів 



Впровадження електронних сервісів

У закладах міста, які надають 
первинну медичну допомогу, 
впроваджена:
- електронна реєстратура;
- запис онлайн на прийом до 
лікаря;
- електронна медична карта;
- електронний рецепт

Створено «Книжкову палату» в МДКЛ



VI. Фінансова підтримка 

громадських ініціатив

реалізація 

проектів громадського бюджету – 7,2 млн грн

інвестиційних проектів та мікропроектів – 1,8 млн грн 



Придбано обладнання для біохімічної лабораторії 

(громадський бюджет) МДКЛ (2,9 млн грн)



Придбано обладнання для палати інтенсивної 

терапії новонароджених (громадський бюджет)

3 МКЛ (2,9 млн грн)



Придбано білірубінометр

(громадський бюджет) 

у 3 МКЛ (298,8 тис. грн)

Придбано біохімічний 

аналізатор (мікропроект) 

у 3 МКЛ (436,8 тис. грн) 



Придбано біохімічний 

аналізатор 

(громадський бюджет) 

ПБ№1 (269,4 тис. грн)

Придбано білірубінометр

(мікропроект) ПБ№1 

(86 тис. грн) 



Встановлено підйомники для людей з 

інвалідністю (громадський бюджет) у 4 МКЛ 

(250 тис. грн)

Проведено реконструкцію 

кисневої системи 

(громадський бюджет) 

в МДКЛ (500 тис. грн)



Проведено капітальний ремонт операційного 

блоку центру термічної травми (мікропроект) 

8 МКЛ (478,9 тис. грн)



VII. Реалізація заходів



Проведення профілактичних акцій для 

мешканців міста

Проведені превентивні

акції з профілактики і

раннього виявлення

глаукоми, туберкульозу і

хронічних захворювань

органів дихання,

артеріальної гіпертензії,

патології шийки матки і

грудної залози у жінок,

онкозахворювань статевої

сфери чоловіків, цукрового

діабету, ВІЛ/СНІДу,

інформаційна кампанія із

профілактики опіків у дітей,

під час яких загалом

обстежено понад 90 тис.

осіб



Міжнародна співпраця 

На базі міських лікарень

Львова відомі фахівці з

різних країн світу

консультували та спільно

з львівськими лікарями

оперували пацієнтів з

різними складними

захворюваннями

У МДКЛ – з Великої

Британії, Канади, Польщі,

США

У 8 МКЛ – Канади, Польщі,

Німеччини

У КЛШМД – Польщі



VIII. Забезпечення комфортних 

умов



Виконано капітальні, поточні ремонти 

та реконструкції в ЗОЗ на 68 млн грн 

(фінансування з різних джерел) 



Замінено ліфти у 2, 3, 5 МП, МДКЛ та КЛШМД 

(6 од. - 7,5 млн грн)



Завершено утеплення зовнішніх стін

6 МП на вул. Медової Печери,1 

(загальна вартість 12,5 млн грн, у т. ч. у 2019 

виконано на 5,7 млн грн)



Проведено заміну вікон у ЗОЗ на енергоощадні 

(425 шт., з них 144 шт. у 2 МП на суму 1,3 млн грн.)



Проведено ремонт будівель амбулаторії 

в смт Брюховичі (4,8 млн грн)



Проведено ремонт приміщень, облаштовано благоустрій 

території амбулаторій в смт Брюховичі (4,8 млн грн)



Проведено ремонт дорожнього покриття до 

приймального відділення КЛШМД (1,5 млн грн)



Проведено ремонт дорожнього покриття 8 МКЛ 

(1,5 млн грн)



Облаштовано центральний вхід МДКЛ



Проводиться реконструкція будівлі під створення 

амбулаторно-поліклінічного відділення 3 МКЛ на 

вул. Шевченка, 350 (очікуване виконання робіт 

на 3,9 млн грн)



Проводиться реконструкція приміщень та мереж 

діагностичного корпусу МДКЛ (очікуване 

виконання робіт на 5,1 млн грн)



Проводиться реконструкція будівлі під створення 

відділення паліативної допомоги на вул. Мушака,54 

(очікуване виконання робіт на 5,3 млн грн)



Проводиться реконструкція приміщень з 

влаштуванням відділення комп’ютерної томографії

у 8 МКЛ (очікуване виконання робіт на 800 тис. грн) 



Проводиться капітальний ремонт гідроізоляції 

фундаменту мікрохірургії ока 8 МКЛ 

(очікуване виконання робіт на 1,56 млн грн)



Проведено поточні ремонти приміщень ЗОЗ 

(8,1 млн грн)



Проведено поточні ремонти приміщень та 

облаштування благоустрою території (8,1 млн грн)



Проведено ремонт приміщень ЗОЗ за кошти 

НСЗУ (11 млн грн)



Проведено ремонт приміщень ЗОЗ за кошти 

НСЗУ (11 млн грн)



Проведено ремонт приміщень ЗОЗ 

за залучені кошти (5,1 млн грн)



Проведено ремонт приміщень ЗОЗ за залучені 

кошти (5,1 млн грн)



Проведено ремонт приміщень та придбано 

нове обладнання у 1 СП (4 млн грн)



Проведено ремонт приміщень та придбано 

нове обладнання у 4 СП (613 тис. грн)



IХ. Фінансовий супровід



Фінансовий супровід
Джерело Сума, 

тис. грн

Кошти за договорами з Національною службою здоров’я 

України (НСЗУ)
404 353,9

Кошти медичної субвенції 551 128,4

Кошти міського бюджету на виплату заробітної плати 184 761,8

Кошти міського бюджету на оплату енергоносіїв 67 784,4

Кошти міжбюджетних трансфертів за пролікованих хворих 2 890,0

Кошти міських цільових програм 42 935,9

Кошти громадського бюджету 7 169,9

Кошти бюджету розвитку міського бюджету на придбання

обладнання для ЗОЗ (у т. ч. за міською програмою запобігання 

та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових 

захворювань на 2017-2020 роки)

64 832,2

Кошти бюджету розвитку міського бюджету на капітальні 

ремонти та реконструкції ЗОЗ 
40 816,1

Кошти інвестиційних проектів та мікропроектів 1 800,8

Кошти на виконання обласних програм 641,9

Власні надходження ЗОЗ 24 771,3

Очікуване виконання: 1 388 986,60



ВИСНОВКИ

•Основні завдання на 2019 рік
виконано

•У 2020 році пріоритетом є подальше
впровадження реформи, перехід на
нові принципи фінансування,
покращення якості надання медичної
допомоги мешканцям м. Львова



Дякую за увагу!


