УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
26. 03. 2019 р.

м. Стрий

№ 36

Про подання закладами охорони
здоров’я міста статистичних звітів та
оперативної інформації за I квартал 2019 рік
Згідно Закону України «Про охорону здоров’я в Україні» пп 20 п.4 ст
42, закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » ст. 32, , наказу
ДОЗ ЛОДА від 21.03.2019 рік № 223» Про подання закладами охорони
здоров’я області статистичних звітів та оперативної інформації за I квартал
2019 рік», наказу ДОЗ ЛОДА від 09.12.2016 № 1076 «Про збереження
єдиного інформаційного простору галузі охорони здоров’я у межах
існуючого адміністративно-територіального поділу області» та з метою
отримання результатів діяльності закладів охорони здоров’я міста,
1.Затвердити порядок формування основних державних та галузевих
статистичних звітів за I квартал 2019 року та порядки формування статистичних
звітів за I квартал 2019 рік за окремими формами, як основні методичні вказівки
при формуванні звітних форм та оперативної інформації.
1.1. Головним лікарям ЛПЗ міста ( Бегею О., Вишинській О., Салдан І.,
Цимбалі І., Лісевичу Я.)
Забезпечити складання та подання державних та галузевих статистичних
звітів за I квартал 2019 рік на паперових носіях та в електронному варіанті у
форматі програми «Медстат»:
№ 6 «Звіт про контингенти дітей і підлітків, яким здійснено щеплення
проти інфекційних захворювань» (копія);
№ 13 «Звіт про штучне переривання вагітності»;
№ 17 «Звіт про медичні кадри» закладу, зведенний по місту, у т.ч. окремо
по ЦПМСД;
№ 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають в районі
обслуговування лікувально-профілактичного закладу;
№ 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (у т. ч. окремо по
низових закладах) з додатком;
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№ 21 «Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям» з
додатками;
№ 21-А «Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям»
(квартальну) з додатками; окремо подати форму № 21-А по пологовому
будинку;
 № 31 «Звіт про медичну допомогу дітям» (розрізи 0, 1);
 № 69 «Звіт про випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцин,
туберкуліну, та/або відсутності ефективності лікарських засобів, та/або
несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики» (обов’язково
надати електронний варіант);
 №70 «Звіт про профілактичні щеплення» (копія).
1.2. Іншої оперативної інформації за I квартал 2019 року:
 затверджену Ліжкову мережу міста на 2019 р.;
 оперативну інформацію про кадрове забезпечення та використання
ліжкового фонду відділень ЗОЗ;
 копії наказів про зміни в мережі та ліжковому фонді ЗОЗ впродовж I-го
кварталу 2019 року;
 оперативні дані про використання ліжкового фонду ЗОЗ по місту
(зведену) та по кожному закладу окремо;
 інформацію (географію) про пролікованих хворих в розрізі міста
(зведену) та по міжрайонних закладах і відділеннях;
 звіт про роботу денних стаціонарів / стаціонарів вдома;
 потужність закладів охорони здоров’я;
 оперативну інформацію про розвиток сімейної медицини;
 оперативні дані про кадри (в електронному вигляді та паперових
носіях):
 оперативні дані з кадрового забезпечення у т. ч. окремо по ЦПМСД;
 «Інформація про штатні посади» (зведена по місту, у т.ч. окремо по
ЦПМСД);
 оперативні демографічні дані (погоджені з органами РАЦС);
 оперативну інформацію «Зведена оперативна відомість обліку
захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі» (зведену
по місту) за I квартал 2019 рік;
 рейтингові показники (згідно наказу ГУОЗ ЛОДА від 31.01.2008 №65
«Про подальші зміни у проведенні рейтингової оцінки стану здоров'я
населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони
здоров'я Львівської області» та від 24.12.2013 №1085 «Про рейтингову
оцінку обласних закладів охорони здоров’я»);
 дані про орфанні (рідкісні) захворювання згідно наказу ДОЗ ЛОДА від
11.06.2015 № 448 (тільки в електронному варіанті);
 Інформацію про кількість виконаних процедур зі скринінгу на рак (згідно
доданої форми);
 інформацію про стан матеріально-технічної бази ЗОЗ області за I квартал
2019 рік згідно додатків;
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 оперативну інформацію про зміни в матеріально-технічній базі за I-й
квартал 2019 року;
 інформацію «Мережа структурних підрозділів Центрів первинної
медико-санітарної допомоги»;
2. Начальнику фінансово-господарського відділу міської ради
(Саладі Н.М.)
Подати до відділу економіки та фінансово-бухгалтерської звітності ДОЗ
ЛОДА:
 інформацію про використання коштів медичної субвенції та коштів місцевого
бюджету за I квартал 2019 року в розрізі видів надання медичної допомоги кодів
економічної класифікації видатків.
Окремо надати інформацію щодо фінансування та освоєння коштів,
виділених Національною службою здоров’я України;
 інформацію про наявну дебіторську та кредиторську
заборгованість за спеціальними та загальними фондами станом на
01.04.2019 року;
 залишки коштів медичної субвенції на розрахункових рахунках
установи за усіма кодами економічної та функціональної
класифікації станом на 01.04.2019;
 інформація щодо закупівлі за I квартал 2019 року закладами
охорони здоров’я медичного та іншого обладнання за кошти
місцевого бюджету;
 інформація щодо проведення за I квартал 2019 року заходів з
оптимізації структури закладу, його ліжкової мережі та штатної
чисельності, а також економічний ефект від їх впровадження;
 інформацію стосовно реалізації урядової програми «Доступні
ліки» в цілому та в розрізі нозологій, кількості хворих, кількості
виписаних, отоварених та оплачених рецептів, отриманих та
використаних коштів за I квартал 2019 року;
 звіт про отримання та використання за I квартал 2019 року
закладами охорони здоров’я медичного обладнання, виробів
медичного призначення та лікарських засобів, придбаних МОЗ
України за кошти державного бюджету на виконання
загальнодержавних програм;
 інформацію щодо отримання коштів від платних медичних
послуг, орендної плати, гуманітарної допомоги, отримання
багатодітних та спонсорських внесків за I квартал 2019 р.
3. Міським спеціалістам (дорослим і дитячим) провести попереднє
погодження звітних даних по своїй службі перед поданням у профільних
спеціалістів ДОЗ ЛОДА для формування довідок про діяльність відповідних
медичних служб.
4. Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів міста подати дану
інформацію в інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики до 04 квітня
2019 р. ( за адресою вул. Дрогобицька, 50б.).
5. Головному лікарю Стрийської центральної міської лікарні Бегею О.
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5.1. Забезпечити прийняття звітної інформації, обробки інформації та
підтримки інформаційних технологій; аналітичної обробки інформації та подати
зведенні звітні дані в КЗ ЛОР «Львівський обласний центр громадського
здоров’я» та ДОЗ ЛОДА термін виконання до 08 квітня 2019 р.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Волинця Р.
Міський голова

Р. Шрамов’ят

