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КНП «Херсонський обласний Будинок дитини» Херсонської обласної ради 
за 2020 рік

В області знаходиться єдиний інтернатний заклад - КНП «Херсонський 
обласний Будинок дитини» Херсонської обласної ради (далі - Будинок дитини), 
де знаходяться діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти, 
тимчасово влаштовані з періоду новонародженості, у зв’язку зі скрутними 
матеріально-побутовими умовами сім’ї віком до 4 років та дітей з інвалідністю 
віком до 5 років.

Херсонський Будинок дитини був створений за наказом Херсонського 
обласного відділу охорони здоров’я від 14 березня 1944 року №136. За весь 
час свого існування заклад декілька разів змінював назву, проте завжди 
залишався у підпорядкуванні органів управління охорони здоров’я.

Рішенням ХХ-ої сесії двадцять третього скликання від 25 жовтня 
2001 року №452 Херсонський Будинок дитини перейменовано на обласний 
Будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи.

Рішенням ХХХ-ої сесії Херсонської обласної ради VI-го скликання 
від 08 липня 2014 року №1058 обласний Будинок дитини для дітей з ураженням 
центральної нервової системи перейменовано на Комунальний заклад 
«Херсонський обласний Будинок дитини» Херсонської обласної ради.

Рішенням ХХІХ-ої сесії Херсонської обласної ради VII-го скликання 
від 18 жовтня 2019 року №1425 Комунальний заклад «Херсонський обласний 
Будинок дитини» Херсонської обласної ради перетворено на Комунальне 
некомерційне підприємство «Херсонський обласний Будинок дитини» 
Херсонської обласної ради.

Відповідно до рішення XXXIII сесії шостого скликання Херсонської 
обласної ради від 30 січня 2015 року № 1190 «Про керівника комунального 
закладу «Херсонський обласний будинок дитини» Херсонської обласної ради 
та наказу Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 
17 лютого 2015 року № 44-К головним лікарем комунального закладу 
«Херсонський обласний будинок дитини» призначено Карчевич Т.Є.

Відповідно до рішення XXIX сесії сьомого скликання Херсонської 
обласної ради від 18 жовтня 2019 року №1425 продовжено трудові відносини 
по контракту з Карчевич Тетяною Євгенівною на посаді директора з 
20 листопада 2019 року строком на 5 років.

Обласний будинок дитини розташований у типовому приміщенні 
дитячого дошкільного закладу побудови 1961 року, після проведеної 
реконструкції, проектна потужність якого розрахована на 50 місць. Планова 
кількість ліжко-місць становить 80.

КНП «Херсонський обласний Будинок дитини» ХОР здійснює свою 
діяльність відповідно до нового Статуту Комунального некомерційного 
підприємства «Херсонський обласний Будинок дитини» Херсонської обласної 
ради, затвердженого рішенням IV-ої сесії Херсонської обласної ради VIII-го 
скликання від 05.02.2021 року №89, яким визначено основні завдання і функції 
закладу.
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До структури КНП «Херсонський обласний Будинок дитини» ХОР 
входять групи: для дітей грудного віку - від народження - до 1-го року життя, 
середнього віку - молодша група - від 1 до 2-х років, старшого віку - від 2-х до 
3-х років, карантинна група, ізолятор та різновікова група для дітей з 
особливими потребами з ураженням центральної нервової системи, музична 
зала, цілодобовий медичний пост, харчоблок, кабінети: фізіопроцедурний, 
маніпуляційний та кабінет щеплень. Кожна група відокремлена, складається з 
гральні-їдальні, спальні, роздягальні, кухонної та санітарної кімнат, які 
обладнані відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

Організовано 5-ти разове харчування дітей. Постійний контроль за якістю 
та повноцінністю харчування покладено на дієтсестру та чергових лікарів. 
Документація з організації харчування ведеться згідно із затвердженими 
формами, своєчасно. Постійний контроль за якістю та повноцінністю 
харчування покладено на дієтсестру та чергових лікарів. Добові норми 
харчування дотримуються. Діти віком до одного року в повному обсязі 
отримують кисломолочну продукцію з міської дитячої молочної кухні 
КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша» (кефір простий, 
сир кисломолочний 15% жирності).

Управління обласного Будинку здійснюється за рахунок:
- коштів медичної субвенції;
- коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я;
- коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я 
за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками;

- коштів обласного бюджету;
- позабюджетних коштів (власні надходження);
- благодійної та гуманітарної допомоги.
Середня вартість перебування однієї дитини за добу в закладі 734,89 

гривень.
У 2020 році збільшено фінансування закладу з обласного бюджету на 

14,9% з 13759,0 тис. грндо 15814,5 тис. грн
В Комунальному некомерційному підприємстві «Херсонський обласний 

Будинок дитини» Херсонської обласної ради відкрито розрахункові рахунки в 
ГУДКСУ по Херсонській області:

-UA 468201720344350001021027868 - поточний рахунок загального 
фонду (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я), на якому 
залишок коштів станом на 01.01.2021 року складає - 0,00 грн.

-UA178201720344300001000027868 - поточний рахунок загального 
фонду, кошти обласного бюджету, на якому залишок коштів станом на 
01.01.2021 року складає - 0,00 грн.

- UA768201720344320001035027868 - поточний рахунок загального 
фонду, кошти на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів
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охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV- 
2, та її наслідками, на якому залишок коштів станом на 01.01.2021 року складає 
- 0,00 грн.

На 2020 рік кошторисом усього заплановано по загальному фонду - 
16 219,28 тис. грн, в т. ч.: медична субвенція склала 3 455,4 тис. грн та 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я склала 9 185,5 тис. грн., 
кошти обласного бюджету склали 2 418,89 тис. грн, субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим 
працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду 
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками - 1 159,48 тис. грн.

За 12 місяців 2020 року усього надійшло коштів - 15 814,5 тис. грн, в т. 
ч.: (медична субвенція - 3 455,4 тис. грн, субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров'я - 9 185,2 тис. грн, коштів обласного бюджету - 
2 416,68 тис. грн, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я 
за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками - 757,18 тис. грн.

Касові видатки за 2020 рік усього склали 15 814,5 тис. грн, в т. ч.: по 
медичної субвенції - 3 455,4 тис. грн, по субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров'я - 9 185,2 тис. грн, по субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам 
закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками - 757,18 тис. грн, по обласному бюджету - 
2 416,6 тис. грн.

Закладом було зекономлено і перерозподілено коштів на суму 203,582 тис. 
грн по загальному фонду, а саме:
а) за рахунок економії споживання енергоносіїв на 18 % в сумі 91,482 тис. грн 
(по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення » - 6,0 тис. грн., по 
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 41,5 тис. грн, по КЕКВ 2274 «Оплата 
природного газу» - 43,982 тис. грн);
б) за рахунок економії по заробітної плати в сумі 107,6 тис. грн та за рахунок 
економії по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
4.5 тис. грн;
на інші коди (КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» в сумі
24.5 тис. грн, КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 136,6 тис. грн, КЕКВ 
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 29,5 тис. грн, КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 12,982 тис. грн).
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За 12 місяців 2020 року на власний рахунок КНП «Херсонський 

обласний будинок дитини» ХОР надійшло усього коштів в AT «Укрексімбанк» 
та в AT «Приватбанк» - 263,33 тис. грн., в порівнянні з 2019 роком більше на
64.5 тис. грн (3,2%). За 2020 рік закладом залучено спонсорських коштів в сумі 
97,2 тис. грн та надійшло державної соціальної допомоги на утримання дітей з 
інвалідністю, аліменти батьків згідно виконавчого листа в сумі 166,1 тис. грн. 
Залишок коштів на 01.01.2020 року склав 240,8 тис. грн.

Касові видатки склали - 320,04 тис. грн, а саме:
- по коду КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -

22.6 тис. грн;
- по коду КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» -

53.6 тис. грн;
- по коду КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 13,9 тис. грн;
- по коду КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 96,1 тис. грн;
- по коду КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3,3 тис. грн;
- по коду КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 4,1 тис. грн;
- по коду КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 2,1 тис. грн;

по коду КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування» - 18,2 тис. грн;

- по коду КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт» - 109,4 тис. грн.
Залишок коштів в комерційному банку AT «Приватбанк» на 01.01.2021 

року - 17,3 тис. грн, залишок коштів в комерційному банку AT «Укрексімбанк» 
на 01.01.2021 року - 166,8 тис. грн.

По гуманітарній допомозі за 12 місяців 2020 року надходження 
складають 947,3 тис. грн (у т. ч. від громадян та організацій ліків на суму
144.6 тис. грн; продуктів харчування на суму 403,0 тис. грн; миючих засобів на 
суму 38,7 тис. грн; засобів особистої гігієни, іграшок та інших товарів на 
287,5 тис. грн, послуги 2,75 тис. грн, предмети довгострокового користування
70.6 тис. грн, а саме: Стерелизатор сухоповітряний ГП-40 вартістю 14,99 тис. грн, 
Ходунки для дітей з ДЦП вартістю 15,95 тис. грн, Стійка вертикальна "Вертикал" 
СВН1 вартістю 28,17 тис. грн, Телевізор плазмовий Samsung вартістю 11,49 тис. грн).

На 2020 рік по харчуванню та медикаментам план ліжко/днів складає 
22 233. За 12 місяців 2020 року робота ліжка по закладу склала, фактичне 
виконання - 21 964 ліжко/днів, що на 1,224% менше в порівнянні з плановими 
показниками, у зв’язку з проведенням заходів по деінституціалізації.

Недовиконання ліжко/днів по харчуванню та медикаментам відбувається 
за рахунок зменшення надходження кількості дітей з початку року до закладу 
(надійшло 34 дитини, з них 22 дитини до одного року).

За 12 місяців 2020 року щоденна середня завантаженість складає 60 дітей. 
Проте загальна кількість на кінець звітного періоду становить 56 дітей, що на 
10 дітей менше порівняно з минулим періодом 2019 року (66 дітей).

За 2020 рік середня вартість ліжко-дня на харчування склала 52,50 грн, 
з них 18,94 грн (або 36,0%) - гуманітарні надходження, середня вартість ліжко- 
дня на медикаменти склала 10,12 грн, з них 6,09 грн (або 60,2%) - гуманітарні 
надходження.
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Розрахунок вартості л/днів по харчуванню та медикаментам по 

загальному фонду:__________________________ ______________________
Харчування Медикаменти
План Факт План Факт

Л/днів 22 233 21 964 22 233 21 964
Сума 793 346,60 737 166,44 91 848,54 88 512,28
Вартість 35,68 33,56 4,13 4,03

За 12 місяців 2020 року планова кількість ліжко-днів по медикаментам та 
харчуванню складає 22 233 ліжко/днів, планова вартість 1 ліжка /дня по 
харчуванню - 35,68 грн, планова вартість 1 ліжка/дня по медикаментам 4,13 
грн.

Фактична вартість 1 ліжка/дня по харчуванню за 12 місяці 2020 року 
склала 33,56 грн, що менше планової вартості за рахунок надходження 
продуктів харчування від гуманітарної допомоги, що дозволило використання 
продуктів харчування в повному обсязі у поточному році.

Фактична вартість 1 ліжка/ дня по медикаментам за 12 місяців 2020 року 
склала 4,03 грн, що менше планової вартості за рахунок зменшення 
захворюваності дітей у закладі з початку 2020 року. Надходження гуманітарної 
допомоги, відсутність можливості придбання окремих препаратів, які входять 
до Національного переліку (відсутність оптово-відпускної ціни, зареєстрованої 
МОЗ (протианемічні препарати)). Крім того, закладом здійснено закупівлю 
лікарських засобів виключно згідно з Національним переліком основних 
лікарських засобів та розробленими локальними протоколами. Проте, 
збережено 100% наявність лікарських засобів у закладі.

Розрахунок вартості л/днів по харчуванню та медикаментам по з 
урахуванням гуманітарної допомоги та коштів з рахунку(власні 
надходження): _______________________________________

Харчування Медикамен 
ти

Факт Факт
Л/днів 21 964 21 964
Сума 1 153 207,27 222 255,36
Вартість 52,50 10,12

Вихованці віком від 6-ти місяців обласного Будинку дитини щорічно 
отримують вакцинацію проти грипу, 2-3 рази на рік - курс профілактики 
простудних захворювань, загальнозміцнювальні заходи, один раз на три місяці- 
курси аромотерапії, синглетнокисневих коктейлів. У 2020 році з метою 
профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій для 
вихованців закладу закуплено 60 доз вакцини «Джі Сі Флю» на суму 
12,2 тис. грн.

Станом на 01.01.2020 року нараховується 148,5 штатної посади, з них 
136,5 - зайнятті (на 92% - укомплектовано).
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Протягом 2020 року скорочено 6,75 штатної посади, а саме: 4,75 

посади молодшої медичної сестри, 1 посада кухаря та 1 посада машиніста з 
прання та ремонту одягу.

Станом на 01.01.2021 року нараховується 141,75 штатної посади.

Розроблена проектна документація - Робочий проект по капітальному 
ремонту даху будівлі Будинку дитини вартістю 109 445,45 грн та оплачена за 
рахунок власних коштів закладу.

Відповідно до довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів 
на 2020 рік від 23.10.2020р. №442 було заплановано по спеціальному фонду 
суму 2 239,1 тис. грн на капітальний ремонт даху будівлі Будинку дитини. 
Проведено тендер за процедурою відкриті торги, визначено переможець торгів 

ТОВ «Тико-Юг», з яким укладено договір від 09.12.2020 року №102. 
Фінансування з обласного бюджету згідно плану не відбулось та оплати по 
договору не було. Строк дії договору продовжено до 30.06.2021 року у зв’язку 
із виникненням документально підтверджених об’єктивних обставин, 
засвідчених висновком Херсонської торгово-промислової палати.

Станом на 01.01.2021 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 
34269,09 грн по допомозі від Фонду соціального страхування по лікарняним 
листам (допомога по тимчасовій непрацездатності за грудень місяць 2020 року), 
у зв’язку з не до фінансуванням Фондом соціального страхування.

Станом на 01.01.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість по 
загальному фонду та по спеціальному фонду відсутня.

Станом на 01.01.2020 року на балансі знаходяться два автомобіля: 
ВАЗ -21070-20 державний номер 9054 СВ використовуються для потреб 
закладу, а ВАЗ - 2107-ЗНГ державний номер ВТ 9053 СВ не експлуатуються, 
знаходиться на консервації з 28.09.2020 року., погоджено комісією з питань 
управління об’єктами комунальної власності Херсонської обласної ради 
передача автомобіля до Комунального некомерційного підприємства 
«Херсонська обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Херсонської 
обласної ради.

Скорочено використання паливно-мастильних матеріалів на 25% в сумі 5,8 
тис. грн.

Будинок дитини забезпечує медико-соціальне обслуговування дітей- 
сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей з інвалідністю, 
дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, які тимчасово знаходяться у 
будинку дитини за заявою батьків, щоденне медичне спостереження.

Загальна кількість дітей, які знаходилися у закладі протягом 
2020 року - 100 дітей проти 108 дітей у 2019 році (на 8 дітей менше), з них 
32 дитини віком до 1 року.

Станом на 01 січня 2021 року в КНП «Херсонський обласний Будинок 
дитини» ХОР виховується 56 дітей, серед них - 15 дітей з інвалідністю (26,8%).

Протягом 2020 року поступило 34 дитини, до 1 року 22 дитини, 
проти 55 дітей у 2019 році (із них 24 дитини віком до одного року життя 
(64,7%)).
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За 12 місяців 2020 року до Будинку дитини було влаштовано 34 

дитини, з них:
- 1 дитина-сирота,
- 14 дітей, відібрані, вилучені або виявлені бездоглядними,

7 дітей влаштовані тимчасово, у зв’язку зі складними матеріальними 
умовами проживання,

- 12 дітей, покинуті батьками в закладах охорони здоров’я,
1 дитина мала юридичний статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування на підставі рішення суду.
За минулий рік з Будинку дитини вибуло 44 дитини (питома вага дітей 

з інвалідністю складає 13,6%), зокрема 86,4 % вихованців закладу влаштовано 
до сімейних форм виховання:

- усиновлено 3(1 дитина з інвалідністю),
- віддано під опіку 23 дитини (1 Дитина з інвалідністю),
- влаштовано в прийомну сім’ю - 2 дитини (1 дитина з інвалідністю),
- дитячий будинок сімейного типу - 5 дітей,
- повернуто в біологічну родину - 5 дітей,
- тимчасово влаштовано до сім’ї - 1 дитина,
- 2 дитини з інвалідністю переведено до закладу соціального захисту,
- 2 дитини влаштовані до КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей»,
- 1 дитина з інвалідністю померла.
Для дотримання прав дітей, за 2020 рік 26 вихованців закладу отримали 

правовий статус дитини, позбавленої батьківського піклування. За звітний рік 
закладом 39 дітям оформлено або поновлено виплати державної допомоги 
при народженні дитини.

З моменту поступлення дитини до закладу здійснюється вивчення 
її потреб та формується індивідуальний маршрут психолого-корекційного 
супроводу, який включає психологічну, дефектологічну співпрацю, 
логопедичну корекцію та відновлення емоційної сфери дитини.

Діти з гострими захворюваннями та загостреннями хронічних хвороб 
отримують лікування в умовах ізолятора обласного Будинку дитини або в 
КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня».

Протягом 12 місяців 2020 року 79 дітей були госпіталізовані 
КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня», з них: 65 дітям оформлені 
висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, 1 дитина 
прооперована працівниками ДУ «Центр серця МОЗ України» під час планового 
виїзду до Херсонської області.

За 12 місяців 2020 року вперше інвалідність оформлено 3 дітям. 
У 2020 році в обласному Будинку дитини перебували 21 дитина 
з інвалідністю.

Крім того, закладом оформлено 1 дитині з інвалідністю державну 
соціальну допомогу.

На всіх дітей з інвалідністю заповнені індивідуальні програми 
реабілітації, контролюється їх виконання та проводиться аналіз ефективності. 
Проводиться комплексна логопедична, психологічна, медико-соціальна 
реабілітація та забезпечення коректуючими і технічними засобами за рахунок 
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гуманітарної допомоги. Дітей, які потребують корекції забезпечено 
ортопедичним взуттям за рахунок гуманітарного надходження.

Реабілітаційна робота в закладі здійснюється дитячим лікарем- 
неврологом, практичним психологом, двома логопедами, двома дефектологами, 
фізіотерапевтом, педіатрами, впроваджуються сучасні методи реабілітації 
на основі природних та фізичних методів.

З 16 березня 2020 року у закладі введенно карантинні обмеження, 
пов’язані із поширенням захворюваністі на COVID-19. У закладі діє суворий 
масковий режим, сторонні особи до закладу не допускаються, за виключенням 
працівників екстренної медичної допомоги, спеціалістів протипожежної 
безпеки, працівників служби охорони. Прибуття дітей до закладу та їх вибуття 
здійсюється з дотриманням санітарно-епідемічних вимог. Знайомство 
кандидатів в усиновлювачі, опікуни з дітьми проходить з допомогою 
відеозв’язку. Батьки вихованців також мають можливість спілкуватися із 
своїми дітьми по відеозв’язку та по телефону. Відвідування дітей на території 
Будинку дитини відбувається у присутності працівників закладу лише за 
сприятливих погодних умов та з дотриманням санітарно-епідемічних вимог.

З моменту поступлення дитини до закладу здійснюється вивчення її 
потреб сумісно з лікарями-педіатрами та формується індивідуальний маршрут 
медичного, психолого-корекційного супроводу, який включає психологічну 
підтримку, дефектологічну співпрацю, логопедичну корекцію та відновлення 
емоційної сфери дитини.

В закладі не надаються платні послуги та приміщення закладу не 
передано в оренду.

Департаментом здоров’я обласної державної адміністрації ведеться 
моніторинг щодо стану здоров’я вихованців та дотримання захисту прав на 
здоров’я дітей.

Першочерговими завданнями для забезпечення належного 
функціонування закладу є:

- зважаючи на Національну стратегію реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки 
закладом та з метою підписання договору із Національною службою 
здоров’я України за напрямом «Медична реабілітація немовлят, які 
народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років 
життя» організовується робота щодо відкриття Центру медичної 
реабілітації з денним стаціонаром для надання медичних та соціальних 
послуг родинам, де проживають діти з інвалідністю та особливими 
потребами.

- удосконалення методик роботи медичних та педагогічних працівників 
закладу з метою забезпечення комплексної реабілітації вихованців 
відповідно до сучасних тенденцій;

- капітальний ремонт даху основного корпусу закладу та асфальтове 
покриття прибудинкової території;

- продовження поточного ремонту приміщень закладу.
Директор
КНП «Херсонський обласний Будинок
дитини» ХОР Т.Є. Карчевич


