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               Комунального некомерційного підприємства 
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                          Арбузинської селищної ради  

 

   І. Загальна характеристика підприємства:  

Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинський  центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Арбузинської селищної ради.  

Форма власності – комунальна 

Адреса: 55301, вул.Центральна, будинок 88, смт.Арбузинка 

e-mаil: arb-centr@ukr.net 

ЄДРПОУ: 38094142 

Головний лікар – Смага Лариса Володимирівна, тел.: (05132) 3-05-54 

Ліцензія на медичну практику наказ МОЗ України №1758 від 27.09.2018 р..  

Акредитація: сертифікат МОЗ №011707 від 01.11.2019 р. до 01.11.2022 р. 

Комунальний заклад «Арбузинський районний центр первинної медико – 

санітарної допомоги» створений рішенням  XIХ позачергової сесії  шостого 

скликання Арбузинської  районної ради Миколаївської області від 29.08.2012 року. 

Затверджено Статут комунального закладу Арбузинський ЦПМСД, отримано 

ліцензію на медичну практику 01.08.2013р., отримана ліцензія на роботу з 

наркотичними препаратами від 12.11.2014р. 

В квітні 2018 р., згідно вимог реформування заклад став автономним, шляхом 

реорганізації в  Комунальне некомерційне підприємство  

«Арбузинський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» 

Арбузинської  районної ради - рішення  XХXVI сесії  сьомого скликання 

Арбузинської  районної ради Миколаївської області № 1 від 10.07.2018 року. 

Затверджено Статут Комунального некомерційного підприємства «Арбузинський РЦ 

ПМСД». В подальшому в зв’язку з територіальною реформою в державі в 2021 році у 

центра  змінився власник. Ним стала Арбузинська селищна рада. Рішення сесії 

Первомайської районної ради від 24.12.2020 року  

№ 1. Центр змінив назву на Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Арбузинської селищної ради. 

ІІ. Структура КНП «Арбузинський ЦПМСД»: 

   І. Адміністративно-управлінський відділ 

1. Головний лікар кабінет- № 5; 

2. Головна медична сестра - кабінет № 6 

3. Головний бухгалтер - кабінет № 8; 



ІІ. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі 

1. Інспектор з кадрів - кабінет № 11; 

2. Юрисконсульт - кабінет № 7; 

3. Інженер з охорони праці - кабінет № 10; 

4. Провідний фахівець з питань цивільного захисту - кабінет №10; 

5. Завідувач господарством - кабінет №7. 

ІІІ. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії) 

До складу ЦПМСД входило 8 АЗПСМ та 21 ФАП.  На виконання наказу МОЗ та 

Міністерства Регіонального Розвитку, Будівництва Та Житлово-Комунального 

Господарства України від 06.02.2018 № 178/24 «Про затвердження Порядку 

формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги» та 

розпорядження Миколаївської ОДА №315-р від 26.07.2018р. «Про внесення змін до 

розпорядження голови облдержадміністрації від 17.05.2018р №185-р «Про 

затвердження Плану спроможної мережі надання первинної медичної допомоги 

Миколаївської області в сільській місцевості» затверджений план спроможної мережі 

центру , а саме:  6 амбулаторій ЗПСМ (дані з 01.11.2021р.). 

В закладі працюють 79 працівника. А саме: 8 лікарів (з них - 4 сімейних лікарів, 

1 терапевт, 2 педіатра),  35 чоловік середнього медичного персоналу, 13 чоловік 

молодшого медичного персоналу, інші – 23 особи. Заклад обслуговує населення 

Арбузинської та Благодатненської громад в кількості – 14862 осіб, з них  підписано 

11637 декларацій  з лікарями центру, що складає 78%. 

Закладом надається первинно медико-санітарна допомога,  згідно наказів 

МОЗ України: 

-№503 від 19.03.2018р. «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає 

первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає 

первинну медичну допомогу"    

- №504  від 19.03.2018 р. "Про затвердження Порядку надання первинної медичної 

допомоги»    та інш. 

КНП «Арбузинський ЦПМСД» співпрацює з НСЗУ по 3 пакетам ПМГ:  

- «Про медичне обслуговування населення, щодо надання первинної медичної 

допомоги»; 

- «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» ( з травня 2022 р. не має фінансування); 

- «Супровід та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні 

медичної допомоги». 

Всі амбулаторії центру мають оснащення та обладнання згідно вимог МОЗ 

та НСЗУ. 

   Головним завданням   роботи ЦПМД є забезпечення населення громад  послугами зі 

всебічної, безперервної і орієнтованої на пацієнта ПМД, спрямованої на задоволення 

потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвитку 

захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя. 

    Організація та надання послуг з ПМД в центрі ґрунтуються на принципах: 

-доступності, що передбачає мінімальну втрату часу для її отримання; 

- безпечності, що полягає у наданні послуг з ПМД у спосіб, що мінімізує ризики 

завдання шкоди пацієнтові, у тому числі тієї, якій можна запобігти, а також зменшує 

можливість медичних помилок; 



- результативності, що проявляється у досягненні найкращих результатів через 

надання послуг з ПМД на основі наукових знань та принципів доказової медицини; 

- своєчасності; 

- економічної ефективності, що досягається шляхом надання послуг з ПМД таким 

чином, щоб максимізувати використання ресурсів та уникнути неефективних витрат; 

- недискримінації, що полягає у наданні послуг з ПМД, якість якої не відрізняється 

залежно від статі, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, національності, місця 

проживання, майнового стану, соціального 

статусу, стану здоров’я, політичних, релігійних чи інших переконань, за мовними або 

іншими ознаками; 

 

Демографічні показники  

№п/п  2019 2020 2021 6 міс. 2022 

1. Населення  района 19706 19376 15493 14862 

2 В т. ч. міське 9390 9397 6342 5985 

3. Сільське 10316 9979 9151 8877 

4. Дорослі 16112 15903 12481 12052 

5. Підлітки 425 477 412 424 

6. Діти до 18років 3594 3473 2600 2810 

7. із них до 1-го року жіття 130 90 103 84 

8. Діти до 14 років 3169 2996 2600 2386 

9, Працездатне населення 12500 10798 8523 8412 

 

 2019 2020 2021 5 міс. 

2022 

Народжуваність 1,6 3,1 4,2 2,1 

Смертність 5,7 8,5 15,2 8,6 

Малюкова смертність 0 0 0 0 

Природний приріст         -4,1 -5,4 -10,5 -6,5 

         
 

Робота в поліклініці (амбулаторно) 

 

2019 2020 2021 

6 

міс 

2022 

Кількість відвідувань на 1 

сімейного лікаря, терапевта, педіатра 
29,3 23,7 24,0 19,0 

Кількість відвідувань на 1 мешканця 2,8 1,0 2,5 2,0 

 

       Арбузинська АЗПСМ знаходиться на 1 поверсі поліклінічного корпусу, на 

96 відвідувань в зміну, знаходиться в доброму стані, де є всі зручності, задовільні 

умови праці, водопостачання в задовільному стані, опалення централізоване. 

       Семенівська АЗПСМ в 2019 році введена в експлуатацію нова 

амбулаторія, опалення електричне. 

      Садівська АЗПСМ - приміщення задовільне, опалення твердопаливний 

котел, водопостачання забезпечено. 



      Благодатнівська АЗПСМ   побудована в 2015 році, комунікації в наявності, 

опалення електричне. 

      Воєводська АЗПСМ - в 2018 р. проведено капітальний ремонт приміщення, 

опалення твердопаливний котел, комунікації в наявності). 

       Новокраснівська АЗПСМ потребує проведення ремонту, заміни системи 

опалення, проведення комунікацій. 

Прийом хворих ведеться  за попереднім записом: 

- через телефон реєстратури 

- офіційний сайт центру 

- через МІС 

- через  телефон кабінету лікаря, з яким підписана декларація 

В закладі впроваджено: електронний запис на прийом, виписка електронних 

рецептів по  Урядовій програмі «Доступні ліки», е-направлень, електронний 

лікарняний лист, готуємось до виписки рецептів на антибіотики. 

 

У всіх амбулаторіях розгорнуті  ліжка денного стаціонару,із них: 

 

№ 

п/п 

Перелік. Кількість 

закладів. 

Кількість ліжок  

ден.стационара 

1 Арбузинська  АЗПСМ 1          18 

2 Садівська  АЗПСМ 1 7 

3 Воєводська АЗПСМ 1 4 

4 Семенівська АЗПСМ 1 6 

5 Благодатнівська АЗПСМ 1 7 

6 Новокраснівська АЗПСМ 1 7 

 Всього 6 49 

 

- ПМД надається пацієнтам безперервно (24/7, доступність до допомоги, враховуючи 

і консультації по телефону). 

- ПМД надається пацієнтам відповідно до режиму роботи (години прийому пацієнтів 

лікарем з надання ПМД), який самостійно визначає надавач ПМД за погодженням із 

власником. 

- Відомості про режим роботи центру ПМД розміщені в амбулаторіях центру у 

доступному для пацієнтів місці;на веб-сайті (веб-сторінках) відповідного надавача 

ПМД  

Також  пацієнти отримують допомогу в святкові та вихідні дні в черговому кабінеті, 

який працює в смт. Арбузинка 

Перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, 

що здійснюються у межах медичних послуг з надання ПМД в КНП «Арбузинський 

ЦПМСД»: 

1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою. 

2. Загальний аналіз сечі. 

3. Глюкоза крові. 

4. Загальний холестерин. 

5. Вимірювання артеріального тиску. 

6. Електрокардіограма. 



7. Вимірювання ваги, зросту, окружності талії. 

8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити, Covid-19. 

ІІІ. Оперативна інформація про хід вакцинальної кампанії проти Covid-19 в 

Арбузинській та Благодатненській громадах Первомайського району. 

  В кожній амбулаторії працює пункт вакцинації від COVID-19, а в  амбулаторії 

ЗПСМ смт.Арбузинка організовано центр масової вакцинації. Пункти та центр 

вакцинації працюють згідно графіків. Записатись на вакцинацію можливо за : 

- телефон центру вакцинації; 

- офіційний сайт центру; 

- сімейний лікар; 

- телефон реєстратури. 

Сімейні лікарі проводять постійно обдзвони своїх пацієнтів та запрошують на 

вакцинацію. Також з метою інформування населення про вакцинацію на сайті центру, 

на сторінці в facebook оновлюється інформація про необхідність вакцинації, 

надається інформація про місця розташування пунктів вакцинації та контактні 

телефони для запису на вакцинацію. В населених пунктах громад розповсюджені 

пам’ятки про коронавірусну хворобу, необхідність її профілактики та захист шляхом 

вакцинації.  

Станом на 27.06.2022 року вакцинованих осіб проти COVID-13510 осіб, що на 

1000 – 999,4. 

З них: 

- першою дозою від COVID-19  щеплено  –   5988 осіб 

- щеплення двома дозами отримали  –  5883 осіб,  

- бустерна доза 1587, 

- додаткова -52. 

В Арбузинській та Благодатненській громадах Первомайського району станом на 

27.06.2022 хворих на коронавірусну хворобу не зареєстровано. 

 

ІV. Аналіз стану та визначення основних напрямів розвитку матеріально-

технічної бази підприємства:   

На виконання наказу МОЗ України №866 від 02.11.2013 року для покращення  

матеріально технічного забезпечення медичних закладів, згідно табеля оснащення 

закладів первинної ланки проводилось придбання: 

2021рік 

  Для надання медичної допомоги центром закуплено медикаментів на суму 

286302,75грн. ( місцевий бюджет) та за рахунок НСЗУ -26084,22грн,. 

благодійно – 17469,36, а також придбано : 

-мед.інструментарій -3766,00 грн (місцевий бюджет) 

-моб. телефон, флешки , системний блок  -5360,00 грн (місцевий бюджет), 5795,00  

грн (кошти НСЗУ), 640,0,00 грн (благод) 

- будівельні матеріали та господарчі товари на суму-52171,10 грн (місцевий бюджет ), 

кошти НСЗУ 28578,20 грн, -перфоратор -2000,00 грн., 2020,00 грн(благ) 

- запчастини для санітарних машин—11245,00 грн.( місцевий бюджет) 

- бензин-60489грн (місцевий бюджет), 88578,48 (благодійно), НСЗУ 38826,30 грн 

- фасадні таблички – 2450грн. (кошти НСЗУ), 4780,00 грн (місцевий бюджет), 



- сухі молочні суміші-1503,36 грн (місцевий бюджет), 

- медичний одяг   -4500,00 грн (кошти НСЗУ), 26600,00 грн (місцевий бюджет) 

                                      2022 рік (6 місяців) 

 Для надання медичної допомоги центром закуплено медикаментів на суму 66932,28    

грн. З них за кошти місцевий бюджет-46613,86  грн. та за рахунок коштів НСЗУ -

20318,42грн. Також отримано з бази СМП (м. Миколаїв) медикаментів на суму 

273516,15 

 Також придбано : 

- будівельні матеріали та господарчі товари на суму-15066,00 грн.: кошти НСЗУ 

4224,00 грн. та  з місцевого бюджету на суму 10842,00 

- запчастини для санітарних машин на суму-8505,00 грн.: кошти НСЗУ 6860,00 грн. та  

з місцевого бюджету 1645,00 грн. 

- бензин на суму 44334,00 грн.: 21800,00грн. (місцевий бюджет), 2834,22 грн. 

(благодійно), кошти НСЗУ 19700,00 грн. 

- вироби медичного призначення (ЗІЗ,медичний одяг та інш.)   на суму 5244,00грн.: 

3244,40 грн. (місцевий бюджет),кошти НСЗУ 2000,00 грн. Отримано благодійно на суму 

20834,22 грн. і отримано з бази СМП (м. Миколаїв) на суму 124903,71грн. 

 

V. Організація прийому громадян і розгляд їх письмових звернень. 

Прийом громадян в КНП «Арбузинський ЦПМСД» здійснюється головним 

лікарем  КНП «Арбузинський  ЦПМСД» згідно з графіком . 

Запис громадян на прийом проводить секретар головного лікаря. 

Прийом громадян організовується також керівниками структурних підрозділів 

та служб  за змістом звернень. 

Контроль за виконанням вказівок, що дані в час прийому головним лікарем, 

здійснюється керівниками структурних підрозділів, служб на які покладені функції 

контролю. 

Про результати їх виконання доповідають  головному  лікарю. 

Листи, заяви громадян, що надходять до КНП «Арбузинський ЦПМСД», після їх 

реєстрації секретарем, розглядаються головним лікарем в строки згідно з діючим 

законодавством. 

Контроль за строками розгляду письмових звернень громадян здійснюється 

відповідальною особою призначеною  головним лікарем.  

За 6 міс 2022 р. розглянуто 5  звернень від громадян, які надійшли на «гарячі 

лінії» ( в 2021 році-16). 

                       Діяльність закладу у воєнний час  

Заклад працює згідно графіку, допомога надається вчасно та в обсязі згідно 

вимог МОЗ, НСЗУ та потреб населення. Заклад отримав гуманітарну, благодійну 

допомогу, а також медикаменти, вироби медичного призначення та інш. закуплені за 

кошти обласного бюджета (розподілена по амбулаторіям ЗПСМ). Всі пацієнти, в т.ч і 

внутрішньопереміщені особи з тимчасово окупованих територій, які потребують 

допомоги, отримують в закладі медикаменти та інш., діти отримують дитяче 

харчування (суміши, соки, фруктові та овочеві пюре), памперси та багато іншого. 

 

Головний лікар 

КНП «Арбузинський ЦПМСД»      ЛАРИСА Смага 


