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ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити
звіт комісії з вивчення ефективного використання
бюджетних коштів КЗ «Летичівським центру первинної медико – санітарної
допомоги Летичівської селищної ради» (звіт додається).
2. Головному лікарю КЗ «Летичівський центру первинної медико –
санітарної допомоги Летичівської селищної ради» в двохмісячний термін
розробити та вжити заходи щодо ліквідації вказаних недоліків. До 1 жовтня
2017 року інформувати сесію селищної ради про проведену роботу.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та управління
комунальною власністю (Самолюк М.М.).

Селищний голова

І.Тисячний

Звіт щодо аналізу ефективного використання
бюджетних коштів КЗ «Летичівським центром
первинної – медико санітарної допомоги Летичівської
селищної ради» за 2016 рік та 6 місяців 2017 року.
На виконання рішення Летичівської селищної ради № 1 від 31.05.2017
року «Про депутатські звернення, запити та клопотання» проведено аналіз
ефективного використання бюджетних коштів по КЗ «Летичівський ЦПМСД
Летичівської селищної ради» за 2016 та 1 півріччя 2017 року в складі комісії
Гущак В.М. – заступник селищного голови, Смаглюк Л.Д. – начальник відділу
фінансів Летичівської селищної ради, Шеманська І.І. - начальник відділу
економіки, торгівлі та інвестицій Летичівської селищної ради, Попатенко С.В. –
завідувач юридичного сектору Летичівської селищної ради, Самолюк М.М.,
Бойко Л.А., Марчук Н.Б., Варченко М.Л. – депутати селищної ради.
Рішенням Летичівської районної ради від 29.11.2012 року № 15-17/2012
р призначено Кухарук Н.Л. на посаду головного лікаря комунального закладу
«Летичівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги
Летичівської районної ради». В період з 29.11.2012 р. по 01.04.2013 р. було
проведено реєстрацію комунального закладу, розроблено штатний розпис та
первинну документацію. По установі прийнято наказ № 1 01.04.2013 року
«Про набуття повноважень головного лікаря Летичівського центру первинної
медико – санітарної допомоги Кухарук Н.Л.».
Відповідно до рішення Летичівської районної ради від 06.01.2016 року
передано Комунальний заклад «Летичівський центр первинної медико –
санітарної допомоги Летичівської районної ради» на баланс Летичівської
селищної ради. Рішенням сесії Летичівської селищної ради № 56 від 25.02.2016
року затверджено Акт приймання – передачі комунального закладу.
КЗ «Летичівський Центр первинної медико – санітарної допомоги
Летичівської селищної ради » у своїй діяльності керується Статутом,
затвердженим рішенням сесії селищної ради від 25.02.2016 р № 57.
Відповідно п. 3.1. Центр створенний з метою реалізації державної
політики у сфері охорони здоров»я, що передбачає проведення на території
Летичівського району заходів , спрямованих на забезпечення населення
доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико –
санітарною допомогою;
забезпечення керованності та безперервності
медичною допомогою.
У складі центру первинної медико-санітарної допомоги функціонує 4
амбулаторії загальної практики сімейної медицини( в тому числі 3 сільських) та
25 фельдшерських пункти. У складі Летичівської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини фукціонує денний стаціонар (5 ліжок), кабінет
функціональної діагностики, фізіотерапевтичний кабінет, оглядовий кабінет.
У 2016 році КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги
Летичівської селищної ради» по загальному фонду профінансовано з
урахуванням змін в сумі 5844,9 тис.грн., або 99,5 відсотків до планових

призначень, в тому числі за рахунок медичної субвенції – 4078,1 тис.грн.). На
виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу використано
4048,9 тис.грн., що становить 69,3 % в загальній структурі видатків. На
придбання медикаментів використано 246,2 тис.грн., на оплату енергоносіїв
направлено 236,7 тис.грн. Крім того
на виконання Програми покращення
надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2016-2017
роки профінансовано видатки в сумі 60,0 тис.грн.
У 2017 році на фінансування закладу з урахуванням проведених уточнень
передбаченні видатки в сумі 6792,6 тис.грн., в тому числі по загальному фонду
– 6588,3 тис.грн., спеціальному фонду – 174,3 тис.грн. Крім того на виконання
Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують
гемодіалізу, на 2016-2017 роки
для забезпечення централізованого
безкоштовного перевезення хворих до Хмельницької обласної лікарні для
проведення гемодіалізу передбаченні видатки в сумі 30,0 тис.грн. За 6 місяців
профінансовано видатки в сумі 3474,1 тис.грн., що становить 95,6 % до
планових призначень звітного періоду. Видатки на виплату заробітної плати з
нарахуваннями становлять 2956,2 тис.грн., або 85 % до загального обсягу
видатків, придбання медикаментів – 183,9 тис.грн. (6,2 % ), на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 65,3 тис.грн. (2,0 %).
Довідково
Здійснено моніторинг планових видатків на первинну медичну допомогу
у 2017 році по 6 місцевих бюджетах області – Білогірський район,
Новоушицький район, Деражнянський район, Віньковецький район,
Теофіпольський район, Старосинявська ОТГ. В середньому у поточному році
на 1 жителя було передбачено 341 грн. видатків, по Летичівській селищній раді
336 грн.
Штатний розпис розробленний з урахуванням рекомендацій Наказу
Міністерства охорони здоров»я України від 23 лютого 2012 року № 129 «Про
затвердження
Примірних
штатних
нормативів
центру
первинної
медичної(медико –санітарної) допомоги».
Відповідно до штатного розпису у 2016 році було передбачено 143
штатних одиниць
(до 01.09.2016 року). Після від"єднання Меджибізького
центру первинної медико – санітарної допомоги штатна чисельність
адміністративно – господарського апарату не була зменшена. Станом на
01.01.2017 року штатна чисельність працівників становила 113 одиниць,
фактично зайнято - 102. У 2017 році зменшена штатна чисельність ЦПМСД на
1,5 одиниць і станом на 01.07.2017 року становила 111,5 (фактично зайнято
100,5 ).
Довідково
Здійснено моніторинг штатної чисельності по вищеперахованих районах
і ОТГ. На 10,0 тис.населення припадає 48,88 штатних одиниць працівників
центрів первинної медико – санітарної допомоги, коли по Летичівському
центру становить 55,95 штатних одиниць, що на 15 % більше. Таким чином,
штатна чисельність орієнтовно становила б 97 штатних одиниць, що майже на
15 одиниць вище середнього рівня.

Так, по КЗ «Летичівський центр первинної медико – санітарної допомоги
Летичівської селищної ради » :
- в апараті управління передбачено 6 посад, зайнято 5;
- адміністративно – господарського персоналу передбачено 13,5 посад,
фактично зайнято 12,5;
- в інформаційно – аналітичному кабінеті передбачено 3 посади, зайнято
3;
- в Летичівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини
передбачено 36 посад, фактично зайнято 33,5;
- в сільських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини штатна
чисельність –17,5, фактична чисельність – 14,5;
- по фельдшерських пунктах штатна чисельність становить
35,5
одиниць, фактична чисельність - 32 .
Таким чином, станом на 01.07.2017 року рахується 11 тимчасово не
зайнятих посад.
В структурі штатної чисельності КЗ «Летичівський центр первинної
медико – санітарної допомоги Летичівської селищної ради » відповідно до
звіту про кадрове та ресурсне забезпечення на лікарських посадах працюють 12
фізичних осіб (лікарів), або 11,7 % до загальної штатної чисельності. Таким
чином кваліфіковану медичну допомогу із 103 працюючих осіб центру надають
лише 12 спеціалістів з вищою медичною освітою. Тут допомогу населенню
надають мобільні виїздні бригади, які здійснюють виїзд 1 раз в тиждень по
сільських амбулаторіях та щоденні виїздні прийоми по фельдшерсько –
акушерських пунктах. Хоча в посадових інструкціях вказано, що завідувач
амбулаторії організовує надання якісної та безпечної медичної допомоги
прикріпленому населенню. 28 працівників середньої ланки медичного
персоналу обслуговують сільське населення. Витрати на утримання сільських
амбулаторій загальної практики сімейної медицини за 1 півріччя 2017 року
становлять:
- по Голенищівській АЗПСМ – 143,8 тис.грн.,
- по Грушковецькій АЗПСМ – 142,8 тис.грн.,
- по Новокостянтинівській АЗПСМ – 93,7 тис.грн.
Середній медичний персонал складає 51 особа, яка зайнята безпосередньо
наданням первинної медичної допомоги. 40 працівників зайняті в господарській
діяльності (апарат управління, адміністративно – господарський та інший
персонвл).
У 2017 році на виплату заробітної плати передбачено кошти в сумі
4460,7 тис.грн., нарахування на заробітну плату – 981,4 тис.грн. Відповідно до
штатного розпису і тарифікаційного списку фонд заробітної плати на рік
становить 4846,4 тис.грн. (посадовий оклад, обов"язкові доплати і надбавки).
Місячний фонд заробітної плати по незайнятих посадах становить 35,6
тис.грн.(11 посад). Таким чином, з урахуванням тимчасово незайнятих посад у
бюджеті передбачено виплату посадових окладів та обов»язкових доплат і
надбавок 4419,2 тис.грн .
35,6*12=427,2тис.грн. 4846,4-427,2= 4419,2 тис.грн.

Для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення необхідно
додаткові кошти в сумі 239,5 тис.грн. Але оскільки виплачувались стимулюючі
виплати, а саме надбавка за складність та напруженність в роботі і щомісячна
премія, утворився дефіцит у виплаті заробітної плати в сумі 435,3 тис.грн.
Надбавка за складність та напруженність у роботі за 1 півріччя 2017
року була профінансована в сумі 189199,87 грн.(разом з нарахуваннями на
заробітну плату). Надбавку за складність та напруженість у роботі отримують
не тільки медичні працівники ( 50 %), а й адміністративно-управлінський
персонал, господарсько-обслуговуючий персонал, хоча головними цілями КЗ
«Центр первинної медико – санітарної допомоги Летичівської селищної ради»
є забезпечення медичного обслуговування населення. Незважаючи на те, що
кошти на стимулюючі виплати не заплановано, ЦПМСД не скасовано накази
по установі про встановлення стимулюючих виплат, адже надбавки
виплачуються в межах фонду заробітної плати.
Щомісячна премія виплачувалась починаючи з травня 2016 року. Так
розмір виплаченої премії ( з нарахуваннями) у 2016 році становив 53543,35
грн. В поточному році було профінансовано виплат в сумі 38649,58 грн., з них
29663,06 грн головному лікарю.
Надбавка за складність та напруженість у роботі і премія по закладу
встановлюється в більшості випадків не за успіхи у лікувальній справі, а за
виконання обов»язків, які мали б бути передбаченні посадовими інструкціями
працівників, наприклад «здачу звіту», «проведення акредитації закладу», «за
ведення інтернів», «за ведення аптеки».
Слід також відмітити, що відповідно Наказу Міністерства праці та
соціальної політики України, Міністерства охорони здоров»я України від
05.10.2005 року № 308/519 із змінами і доповненнями, внесеними наказами
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони
здоров»я встановлення керівнику розміру премій, надбавок та доплат до
посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням
органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.
З головним лікарем КЗ «Летичівський центр первинної медико –
санітарної допомоги Летичівської селищної ради » 30.03.2016 року укладено
контракт терміном дії на 5 років. Відповідно до п.3.2.2. керівнику встановлена
надбавка за складність та напруженність в роботі в розмірі 80 %, а відповідно
до п 3.2.4. щомісячна премія - розмірі посадового окладу. Проте відповідно
до вищезгаданного наказу
п.4.4. граничний ромір надбавки за високі
досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання), за складність та напруженність у роботі не повинен перевищувати
50 % посадового окладу.
В розрізі структурних підрозділів розмір середньої заробітної плати за
травень становив по керівному складу – 8291,2 грн., лікарських посадах –
4068,41 грн, середній медичний персонал – 3673,86 грн., господарський, інший
персонал – 3886,62 грн., молодший медичний персонал – 3830,69 грн.,
інформаційно – аналітичний кабінет – 3188,15 грн., інший адміністративний та
допоміжний персонал – 2989,47 грн., по амбулаторіях загальної практики
сімейної медицини та фельдшерським пунктам – 3574,20 грн. За 5 місяців

середній розмір заробітної плати працівників закладу становив 3917,5 грн., що
в 4 рази менше середньої заробітної плати головного лікаря.
Найвищий рівень середньої заробітної плати за 5 місяців 2017 року
головного лікаря (1,5 ставки) – 15789,88 грн., його заступника (1,5 ставки) –
8298,27 грн. та завідувача Летичівською АЗПСМ (1,5 ставки) – 9742,73 грн.
Перевіркою встановлено, що кількість звернень хворих у 2016 році
становила – 77342 чоловік, у 1 півріччі 2017 року – 38870 чоловік, кількість
звернень з приводу захворювань у 2016 році – 44542, у 2017 році – 24180;
кількість відвідувань вдома у 2016 році – 9313, 1 півріччя 2017 року – 3817,
проліковано на денному стаціонарі у 2016 році – 1250, у 1 півріччі 2017 року –
567, проліковано вдома у 2016 році – 1068, за 1 півріччя 2017 року – 517.
У Летичівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини за 5
місяців 2017 року у фізіотерапевтичному кабінеті 339 хворих отримали
фізіотерапевтичні процедури (в середньму 4,2 пацієнта за робочий день) є в
наявності 3 апарати (апарат УВЧ – терапії, інгалятор, багатофункціональний
рефтон). В кабінеті функціональної діагностики проведено ЕКГ серця 2811
хворому (в середньому 34,7 пацієнта за робочий день). В оглядовому кабінеті
за 5 місяців поточного року проведено огляд 1741 пацієнту (в середньому 21,5
за робочий день).
В Летичівській ЦРЛ функціонує фізіотерапевтичне відділення штатною
чисельністю 3 одиниці. Тому, на нашу думку, доцільніше за направленням
сімейних лікарів проводити лікувальні процедури в лікарні, де створенні
кращі умови надання медичних послуг. Аналогічна ситуація з оглядовим
кабінетом (здійснення огляду лікарем – гінекологом та медичною сестрою).
На період до 01.01.2020 року можливе комплектування штатного розпису
центрів первинної медичної (медико – санітарної) допомоги посадою лікаря –
гінеколога, які надаватимуть первинну медичну допомогу
при певних
захворюваннях з урахуванням розмежування функцій між первинною та
вторинною ланкою, проте в Летичівській ЦРЛ надаються аналогічні медичні
послуги.
Місячні видатки на утримання фізіотерапевтичного кабінету, 0,5ставки
лікаря – гінеколога, становить 6,6 тис.грн., або в рік 79,2 тис.грн.
В КЗ «Летичівський центр первинної медико – санітарної допомоги
Летичівської селищної ради» є 5 одиниць автотранспортних засобів, по яких
проводиться фактичне списання ПММ. На всі автотранспортні засоби є
реєстраційні картки, відповідно до яких обліковуються запчастини, шини та
акумулятори.
За 2016 рік придбано бензину – 7761 літрів на загальну суму 131,3
тис.грн., газу 610 літрів на суму 5,6 тис.грн.
З січня по травень 2017 року
придбано бензину - 2434 літрів на суму 42,3 тис.грн. та газу 1388 літрів на
суму 12,4 тис.грн.
Щомісячно центром використовується пального на суму майже 11,0
тис.грн.
При перевірці шляхових листів виявлено, що закладом допущено ряд
порушень. В листах відображається завищена відстань (відстань від ЦПМСД до

місця заправки автомобілів АЗС «Лан» біля с.Бохни – 4 км, фактично
відображено в листах – 7-8 км.; відстань до селищної ради – 0,8 км, фактично
відображено 2 км., відстань до м.Хмельницького – 50 км, фактично
відображено 60 км., відстань до вул.Огієнка – 2 км. фактично - 0,5 км., відстань
до вул.Лікарської -2 км., фактично – 0,5 км. та інші). В Летичівській
амбулаторії загальної практики сімейної медицини ведуться журнали викликів
лікаря на дому. Проте в журналах та шляхових листах не вказується точна
адреса (номер будинку), на які здійснюються виклики лікарів, хоча протяжність
деяких вулиць сягає декілька кілометрів, тобто відстані виїзду автомобілів
завищенні. Так в шляховому листі № 64 від 09.02.2017 року УАЗ 31-58 водій
Штанкевич В.В. здійснював виїзд на вул.Шевченка, вул.Маліновського,
вул.Ворошилова. Загальний пробіг по шляховому листу складає 19 км.
Фактична відстань не може перевищувати 14 км. Всі шляхові листи підприсані
головним лікарем.
В серпні минулого року для надання медичних послуг населенню
громади було придбано автомобіль ЗАЗ Форза вартістю 198,0 тис.грн. Як
свідчить проведенний аналіз автомобіль також використовується поїздок до
м.Хмельницького (наради, колегії, здача документів). Так за 5 місяців 2017
року автомобілем було здійснено 31 поїздку до м.Хмельницького, здебільшого
для вирішення господарських та адміністративних питань. Загальний пробіг за
цей період автомобіля ЗАЗ Форза становить 8622 км., з них 2880 км. з метою
надання медичної допомоги, що становить третю частину загального пробігу,
тобто для перевезення хворих даний автомобіль використовується на 33,4 % а
для інших цілей - доставки наркотичних та лікувальних засобів, вакцини і в
адміністративно - господарських справах .
В більшості шляхових листів до м.Хмельницького на розвезення
документів по місту вказується відстань пробігу 19-21 км, або і більше, що
викликає сумнів в достовірності вказаної інформації. Автомобілем Опель 3
рази на тиждень здійснюється перевезення хворих, які потребують гемодіалізу,
до Хмельницької обласної лікарні. Слід також відмітити, що на протязі 2016 5-ти місяців 2017 років, відповідно до шляхових листів, було здійснено 221
поїздку до м.Хмельницького. Вибірково було проаналізовано шляхові листи,
відповідно до яких здійснюється підвіз хворих на гемодіаліз.
Відстань
перевезення хворих до обласної лікарні завищена. Також було проведено
вибірковий аналіз шляхових листів, відповідно до якого по вищезгаданному
автомобілю проводилась розвозка документів. Так автомобілем Опель лише в
лютому загальний пробіг на розвезення документів по місту становив 207
км.

Вартість енергоресурсів
всього, грн.

Вартість енергоресурсів на 1
м2 опалювальної площі, грн.
53,70

2381,4

508,8

2890,2

53,52

1351

6539,4

3242,4

9781,8

21,26

76
975
413
47
286

170
891
41
41
185

1776,6
3704,4
2268
1776,6
2230,2

408
2138,4
98,4
98,4
444

2184,6
5842,8
2366,4
1875
2674,2

60,68
84,56
98,60
78,13
55,48

5,3

541

154

2003,4

369,6

65

5,6

312

180

2116,8

432

2548,8

91,03

25

42,7

4,6

77

160

1738,8

384

2122,8

84,91

48
54
40

96
70
108

1,9
5,1
5,4

24
52
613

8
89
634

718,2
1927,8
2041,2

19,2
213,6
1521,6

737,4
2141,4
3562,8

15,36
39,66
89,07

44

56

4,9

456

10

1852,2

24

1876,2

42,64

30
48,3
72
51,8
44,5
40
30
30
42
72

83
48,3
72
51,8
44,5
41,3
42
88
76
139

8,6
4,5
2,2
2,8
2,8
4,7
6
5,8
6,5
5,7

869
142
100
161
113
65
496
54
141
13

340
83
47
94
6
55
77
10
62
4

3250,8
1701
831,6
1058,4
1058,4
1776,6
2268
2192,4
2457
2154,6

816
199,2
112,8
225,6
14,4
132
184,8
24
148,8
9,6

25

25

3,2

1

1209,6

2,4

Вартість дров за
опалювальний період 20162017 рр., грн.

6282,6

Електроенергія, кВт/год.
за І півріччя 2017 р.

196,8

Електроенергія, кВт/год. за
2016 р.

11

Дрова, с/м за опалювальний
період 2016-2017 рр.

10

Назва закладу

Загальна площа, м2

9

№

Опалювальна площа, м2

Вартість електроенергії
за І півріччя 2017 р., грн.

Використання енергоресурсів закладами ПМСД протягом 2016-2017 рр.
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конвекторами

29

Тимчасовий пункт
Варенка
ФП с. Копитинці

28

1701,9 2800,7 160,6

8212

4987 60706,8 11968,8 72675,6

42,70

* ФП с. Копитинці знаходиться в приміщенні колишнього колгоспу, відшкодування вартості
електроенергії Летичівським ПМСД не здійснювалось.
**ФП с. Попівці знаходиться в приміщенні сільського клубу, лічильник електроенергії
загальний, відшкодування вартості електроенергії Летичівським ПМСД відділу культури,
національностей та релігій селищної ради не здійснювалось.

Ліміт на закупівлю електроенергії у 2016 р. становив 62100 кВт/год., у
2017 р. – 65100 кВт/год.
У 2016 році Летичівським ЦПМСД відшкодовано Летичівській ЦРЛ
50439 грн. за теплопостачання, 7662 грн. за електроенергію (з урахуванням
взаємних розрахунків ЦРЛ за електроенергію в Требухівецькій дільничій
лікарні), 17619 грн. за водопостачання.
За 6 місяців 2017 року Летичівським ЦПМСД відшкодувано Летичівській
ЦРЛ 23183 грн. за електроенергію, 11494 грн. за водопостачання.
На закупівлю дров протягом І півріччя 2017 року використано 19998 грн.
За використану електроенергію закладами ПМСД (амбулаторії, фельдшерські
пункти, тимчасові пункти без ФП с.Копитинці, ФП с.Попівці) сплачено 13441
грн.
В цілому на опалювальний період було витрачено крім відшкодування за
орендоване приміщення поліклініки Летичівської ЦРЛ 72,7 тис.грн., з них на
придбання дров 60,7 тис.грн., оплату електроенергії - 12,0 тис.грн. В
середньому вартість опалення 1 кв.м. опалювальної площі становила 42,7 грн.
Проте по
фельдшерських пунктах в с.Терлівка, с.Бохни, с.Майдан –
Голенищівський, с.Сахни, с.Горбасів цей показник вдвічі більший, а по
с.Подільське – більше втричі.
Враховуючи вищевикладене пропонуємо:
1.Винести на розгляд сесії питання встановлення головному лікарю розміру
надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи
(на строк її виконання), за складність та напруженність у роботі та премії.
2.Вжити заходів щодо
ефективного використання транспортних засобів
(використання транспортних засобів лише для надання медичних послуг
населенню громади).

3.Привести у відповідність штатну чисельність працівників з визначеним
фондом оплати праці, доведеним у бюджетних призначеннях. Доцільність
фінансування 0,5 ставки лікаря – гінеколога та 1 ставки сестри
медичної
фізіотерапевтичного кабінету.
4.Головному лікарю КЗ «Летичівського ЦПМСД Летичівської селищної ради»
розробити та надати на розгляд сесії пропозиції щодо скорочення дефіциту
заробітної плати, що утворився (50 %) в сумі 217,6 тис.грн. і щодо оптимізації
витрат по енергоносіях та доведення їх до середніх норм по комунальних
закладах селищної ради.

