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Чернівецька міська рада
Управління охорони здоров’я
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РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ

13 грудня 2016 р.

№ 6/2

Про ефективність використання медичного
обладнання, закупленого за бюджетні кошти
лікувально-профілактичними закладами міста
Заслухваши доповідь начальника відділу бухгалтерського обліку та
звітності управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради про
ефективність використання медичного обладнання, закупленого лікувальнопрофілактичними закладами міста впродовж поточного року за кошти,
виділені з бюджету розвитку міста Чернівців, колегія зазначає, що за звітний
період із зазначеного спеціального фонду міста для забезпечення потреб
міських лікувально-профілактичних закладів в обладнанні (в тому числі:
медичному) згідно з рішеннями сесій міської ради VII скликання від
12.01.2016 № 75 від 20.05.2016 № 227, від 30.06.2016 № 272, від 06.09.2016
№ 399 та 28.10.2016 № 435 було виділено коштів на загальну суму
19973,8 тис.грн., основна частина яких в сумі 16449,1 тис.грн., була виділена
в листопаді поточного року і протягом зазначеного місяця освоєна в обсязі
1203,7 тис.грн., з яких було закуплено комп’ютерної техніки на суму
25,7 тис.грн., кухонного обладнання на суму 38,3 тис.грн. та медичного
обладнання на суму 1139,7 тис.грн. Останнє придбано у складі:
№
з/п

Найменування закладу

Назва придбаного обладнання

К-ть
(од.)

Сума
(тис.грн.)

1

2

3

4

5

1

КМУ «Мiська лiкарня № 1»

Медичний кисневий концентратор JAY-8
Установка для ручної обробки рентгенограм
Кровлекс (Преміум)
Апарат високочастотний електрохірургічний
ЕХВЧ-300 «Надія-4»
Міограф «Нейро-ЄМГ-Мікро»

1

30,4

1

14,8

1

29,4

1
3
1
3
1
1
1
1

100,4
144,6
160,0
79,0
81,6
23,2
22,3
172,8

2

КМУ «Мiська лiкарня № 4»
Всього по КМУ «МЛ № 4»:

3

МКМУ «Клінічний пологовий
будинок № 2»

Стерилізатор паровий
Фетальний монітор
Аналізатор електролітів E-Lyte Plus Тип С
Центрифуга лабораторна
Монітор пацієнта/пульсоксіметр Heaco Accuro
Аналізатор гематологічний автоматичний ВС-

2
3000Plus
Напівавтоматичний аналізатор для клінічної
хімії Microlab 300
Всього по МКМУ «КПБ № 2»:
1

4

1

96,3

9

635,2

2

3

4

5

КМУ «Мiська поліклініка № 1»

Фізіотерапевтичний комплекс BTL-4920
Фізіотерапевтичний комплекс BTL-4810S

1
1
2
1
1
1
1

65,0
50,5
115,5
15,1
79,2
81,3
29,8

1

8,7

4

199,0

5

Всього по КМУ «МП № 1»:
КМУ «Мiська поліклініка № 3»

6

КМУ «Мiська дитяча
поліклініка»

Трубка рентгенівська 2-30 БД ІІ-150
ІФА зчитувач ER500
ФА промивач W600
Термошейкер для планшетів
Механічний дозатор Proline 8-канальний
змінного об’єму 50-300 мкл.

Всього по КМУ «МДП»:

Періодом перевірки ефективності використання придбаного медичного
обладнання було обрано звітний 2016 рік з 1 січня по 31 жовтня. Впродовж
зазначеного терміну лікувальними закладами було освоєно виділених коштів
на загальну суму 3034,6 тис.грн., в тому числі: придбано комп’ютерної
техніки на суму 240,5 тис.грн., побутової кліматичної техніки на суму 124,7
тис.грн., дороговартісного медичного обладнання, перевірка ефективності
використання якого проводилась, на суму 2669,5 тис.грн., а саме:
№
з/п

Найменування закладу

1

2

3

4

5

2

36,5

КМУ «Мiська лiкарня № 1»

Концентратор кисневий «БІОМЕД» 7F-5
Апарат штучної вентиляції легень Evita в
комплекті з компресором

1

158,0

3
1

194,5
18,2

1

158,0

1
1
4
2
1
3

101,5
2,3
280,0
36,4
40,0
76,4

Крісло гінекологічне з електроприводом КГ-3Э

1

24,6

Крісло гінекологічне з електроприводом КГ-3Э
Система ультразвукова діагностична MyLab 40
GP
Апарат штучної вентиляції легень для
новонароджених та дітей Leoni 2
Аквадистилятор електричний ДЕ-25М

1

24,6

1

1288,9

1

695,0

1
4

15,5
2024,0

Реєстратор добового ЕКГ по Холтеру

1

70,0

1

Назва придбаного обладнання

Всього по КМУ «МЛ № 1»:

2

КМУ «Мiська клінічна лiкарня
№ 3»

Концентратор кисневий
Апарат штучної вентиляції легень Evita в
комплекті з компресором
Концентратор кисневий на 10 л/хв LF-H-10 А
Концентратор кисневий (часткова оплата)

Всього по КМУ «МЛ № 3»:
3
4

5

6

КМУ «Мiська лiкарня № 4»
Всього по КМУ «МЛ № 4»:
КМУ «Міський клінічний
пологовий будинок № 1»
МКМУ «Клінічний пологовий
будинок № 2»
Всього по МКМУ «КПБ № 2»:
КМУ «Мiська дитяча
поліклініка»

Концентратор кисневий "БІОМЕД" 7F-5
Електрокардіограф

К-ть
(од.)

Сума
(тис.грн.)

Оприбуткування придбаного впродовж періоду перевірки медичного
обладнання в обліку усіх перевірених установ відображено на бухгалтерських
рахунках класу 1, призначених для обліку необоротних активів (б/рах.104
«Машини та обладнання») відповідно до плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ та його типової кореспонденції, затверджених
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наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 зі змінами та
доповненнями без порушень, проте в певних закладах має місце
невідображення в обліку операцій з введення придбаних об’єктів основних
засобів в експлуатацію.
Щодо використання новопридбаного медичного обладнання можно
зазначити наступне.
В КМУ «Міська лікарня № 1» встановлено, що придбане обладнання
у складі двох концентраторів кисневих «БІОМЕД» 7F-5 та апарату ШВЛ Evita
в комплекті з компресором знаходиться в приміщенні установи у групі
анестезіології з ліжками інтенсивної терапії.
Спеціального режиму роботи придбаному медичному обладнанню
закладом не встановлено, використовується за потреби при наявності хворих
із захворюваннями на пневмонію при ускладненнях.
Відповідно до записів, зроблених лікуючими лікарями, лікарямианестезіологами у історіях хвороби встановлено, що впродовж строку
експлуатації новопридбаного обладнання медичну послугу із застосуванням
апарату ШВЛ отримали 20 (двадцять) пацієнтів, медичну послугу із
застосуванням концентраторів кисневих отримали 50 (п’ятдесят) пацієнтів.
В КМУ «Міська клінічна лікарня № 3» встановлено, що придбані
кисневі концентратори розміщені в приміщенні закладу в ревматологічному,
кардіологічному відділеннях та в реанімаційному відділенні неврології.
Обладнання є готовим до використання цілодобово, використовується
за потреби при наявності хворих із захворюваннями на пневмонію та ГРВІ
при ускладненнях.
Слід зазначити, що, враховуючи виробничі потреби лікувальних
закладів міста, згідно з наказом управління охорони здоров’я від 16.02.2016
№ 18 новопридбаний апарат ШВЛ Evita в комплекті з компресором було
передано в тимчасове користування КМУ «Міська лікарня № 1» для надання
невідкладної допомоги хворим з важким перебігом пневмоній.
Відповідно до записів, зроблених лікуючими лікарями в картках
стаціонарного хворого встановлено, що впродовж строку експлуатації
новопридбаного обладнання медичну послугу із застосуванням концентратора
кисневого, розміщеного в ревматологічному відділенні лікарні отримали 72
(сімдесят два) пацієнта, медичну послугу із застосуванням концентратора
кисневого, розміщеного в реанімаційному відділенні нерології закладу
отримали 270 (двісті сімдесят) пацієнтів, медичну послугу із застосуванням
концентратора кисневого, розміщеного в кардіологічному відділенні лікарні
отримали 43 (сорок три) пацієнта.
В КМУ «Міська лікарня № 4» встановлено, що придбане обладнання
у складі двох концентраторів кисневих «БІОМЕД» 7F-5 розміщене в
терапевтичному відділенні, а електрокардіограф знаходиться в приміщенні
кабінету функціональної діагностики закладу. Спеціального режиму роботи
придбаним
кисневим
концентраторам
лікарнею
не
встановлено,
використовуються за потреби при наявності хворих із захворюваннями на
пневмонію та ГРВІ при ускладненнях.
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Електрокардіограф КАРД-100 є готовим до використання впродовж 10
годин на добу – з 8.00 до 18.00 годин. Відповідно до записів, зроблених
лікарями в журналах проведення подачі кисню та проведення досліджень
встановлено, що впродовж строку експлуатації новопридбаного обладнання
медичну послугу із застосуванням концентраторів кисневих отримали 37
(тридцять
сім)
пацієнтів,
медичну
послугу
із
застосуванням
електрокардіографа отримали 948 (дев’ятсот сорок вісім) пацієнтів.
В КМУ «Міський клінічний пологовий будинок № 1» встановлено,
що крісло гінекологічне з електроприводом КГ-3Є встановлено в приміщенні
першого поверху жіночої консультації закладу. Сходи до входу на перший
поверх консультації (з двору) обладнано пандусом, що дає можливість заїзду
до приміщення закладу пацієнткам з обмеженими фізичними можливостями.
Крісло є готовим до використання впродовж 12 годин на добу у відповідності
до режиму роботи закладу – з 8.00 до 20.00 годин. Відповідно до записів,
зроблених лікуючими лікарями у медичних картах амбулаторного хворого та
індивідуальних картах вагітних перевіркою встановлено, що впродовж строку
експлуатації новопридбаного медичного обладнання медичну послугу з його
застосуванням отримали 11 (одинадцять) пацієнток із обмеженими фізичними
властивостями.
В МКМУ «Клінічний пологовий будинок № 2» встановлено, що
новопридбане медичне обладнання розміщене в приміщенні закладу у
відділеннях денного стаціонару з блоком антенатальної охорони плоду,
інтенсивної терапії новонароджених, центральному стерилізаційному та
гінекологічному. Обладнання є готовим до використання цілодобово. Режим
роботи аквадистилятора електричного закладом встановлено з 9.00 до 16.00
години, система УЗД використовується з 8.00 до 19.30, решта новопридбаного
обладнання використовується за потреби при наявності хворих із показаннями
до його застосування.
Відповідно до записів, зроблених лікуючими лікарями в амбулаторних
картах хворого, картах розвитку новонародженого та журналах реєстрації
ультразвукових досліджень встановлено, що впродовж строку експлуатації
новопридбаного обладнання медичну послугу із застосуванням крісла
гінекологічного, призначеного для огляду жінок з обмеженими фізичними
можливостями, отримали 5 (п’ять) пацієнток, медичну послугу із
застосуванням апарату ШВЛ отримали 4 (чотири) новонароджених, медичну
послугу із застосуванням системи УЗД отримали 1380 (одна тисяча триста
вісімдесят) пацієнток, з них жінкам по вагітності проведено 1216 досліджень,
жінкам за гінекологічними показами проведено 329 досліджень.
По КМУ «Міська дитяча поліклініка» встановлено, що реєстратор
добового ЕКГ по Холтеру знаходиться в приміщенні закладу на третьому
поверсі у відділенні функціональної діагностики. Режим роботи придбаному
медичному обладнанню поліклінікою встановлено тривалістю 48 годин на
тиждень.
Враховуючи вищенаведене, колегія
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В И Р І Ш И Л А:
1. Використання медичного обладнання, закупленого за бюджетні
кошти лікувально-профілактичними закладами міста в 2016 році та ведення
бухгалтерського обліку з необоротних активів в лікувально-профілактичних
закладах міста вважати задовільним.
2. Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів міста:
2.1. При подальшій організації та обліку операцій з необоротними
активами продовжувати дотримуватись норм та вимог чинного законодавства
із зазначених питань, типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями
бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
26.06.2013 № 611 зі змінами та доповненнями, вимог національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі № 121
«Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
12.10.2010 № 1202 зі змінами та доповненнями, методичних рекомендацій
щодо його застосування.
Термін: постійно
2.2. Продовжувати використовувати новопридбане медичне обладнання
за призначенням, вживати необхідних заходів для його збереження та
забезпечення ефективної роботи.
Термін: постійно
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника начальника,
начальника відділу організації медичної допомоги населенню управління
охорони здоров’я Чернівецької міської ради Бовкун Г.В., начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності управління Кулікову М.А.
Начальник управління

І.Незборецький

Секретар колегії

Ю.Тріффо

