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                                                               районної ради І. Криськіву 

 
КНП « Підкамінська міська лікарня» 

 
КНП «Підкамінська міська лікарня» Підкамінської селищної  ради 

утворене відповідно до рішення сесії Підкамінської селищної ради від            

15 січня 2021 року  за №49 «Про створення КНП «Підкамінська міська 

лікарня Підкамінської селищної ради. Розпорядженням голови Підкамінської 

селищної ради від  02.02.2021р.     №03-03/26  призначеного виконуючого 

обов’язки директора КНП «Підкамінська міська лікарня» Підкамінської 

селиної ради – Микитюк І. Я. На даний час здійснено державну реєстрацію 

даного закладу за ідентифікаційним кодом  юридичної особи 44018599. 

Структура закладу налічує: 2 амбулаторії  загальної практики сімейної 

медицини у селі Пеняки та селищі Підкамінь, 25 ФАПів, лабораторію, 

стаціонар на 20 ліжок, поліклініку.  

У поліклініці працюють: 1хірург, 1лікар УЗДист, є рентген кабінет, 

однак немає спеціаліста (лікаря рентгенолога), лікар невропатолог у 

відпустці по догляду за дитиною до трьох років (потрібен спеціаліст). 

Загальна штатна чисельність - 107 осіб. 

Кількість громадян, які обслуговуються – 9 000 громадян. 

Кількість укладених декларацій – 7 250. 

На даний час заклад перебуває на етапі  підготовки документів для 

подання на отримання ліцензії на господарську діяльність та медичну 

практику (готовність на 75 %). 



В подальшому заклад планує   укласти договори  з НСЗУ на отримання 

пакетів послуг відповідно до програми медичних гарантій на 2021 рік: 

- Первинна медична допомога; 

- Вторинна  амбулаторно-поліклінічна допомога; 

- Терапія; 

Проблеми  закладу:  

У стаціонар лікарні потрібно: 

-  2 апарати ШВЛ; 

- 2 лікаря анестезіолога; 

- провести кисень. 

На даний час персонал лікарні ще не попереджений про вивільнення. 

Прохання закладу: 

- посприяти (звернутися у НСЗУ) щодо продовження  кінцевої дати 

подання заявки  на отримання пакетів послуг відповідно до «Програми 

медичних гарантій на 2021 рік»  для новостворених КНП. Оскільки  

регламентується кінцева дата 15 лютого 2021 року.  

- Існує норма, що при звільненні лікаря чи  зміні коду ЄДРПО 

підприємства відбувається анулювання декларацій. Їх потрібно 

переукласти. На це потрібен відповідний час. Тому просимо  посприяти 

(звернутися у НСЗУ) щодо  надання можливості  профінансувати 

медичні заклади за надані медичні послуги у перехідний період, у тому 

обсязі, в якому було профінансовано  у попередньому періоді, до 

моменту  укладення нових декларацій. 

Пропозиції керівництва закладу  запросити на засідання профільної 

комісії  районної ради керівників КНП медичних закладів Золочівського 

району для  ефективного розгляду питання  «Про стан надання медичних 

послуг  та створення комунальних некомерційних підприємств медичних 

закладів в громадах Золочівського району» а також  для обміну досвідом 

та знаходження  шляхів вирішення проблем. 

 

В.о. директора  

КНП «Підкамінська міська лікарня»                             Ірина Микитюк 


