ЗВІТ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОНЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2017 РОЦІ
Донецький

національний

медичний

університет,

відповідно

до

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 785-р "Деякі
питання організації 2014/2015 навчального року у навчальних закладах, що
розташовані у Донецькій та Луганській областях" і згідно з наказом МОЗ
України № 876 від 21.11.2014 р., з 1 грудня 2014 р. тимчасово до завершення
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей
проводить

свою

діяльність

за

новою

юридичною

адресою:

вул. Привокзальна, 27, м. Лиман, Донецька область, Україна, 84404, з
розташуванням кафедр у містах Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка,
Маріуполь. 1 вересня 2016 року відкрито 2 факультети в м.Кропивницькому:
медичний факультет №2 та міжнародний медичний факультет, а 1 вересня
2017 року відкрито медичний факультет №3 у м. Маріуполі.
Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.12.2016 року
№1394 Донецький національний медичний університет імені М.Горького
перейменований в Донецький національний медичний університет (ДНМУ).
У 2017 році ДНМУ продовжив навчально-виховний процес на рівні
державних стандартів освіти, підготовку фахівців відповідного освітньокваліфікаційного рівня за державними освітніми програмами в галузі вищої
медичної та

фармацевтичної освіти

згідно

з ліцензіями

Державної

акредитаційної комісії, а також почав проводити навчально-виховний процес
на рівні державних стандартів з підготовкою магістрів за спеціальностями
221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація», 228 «Педіатрія».
Повноцінне функціонування ВНЗ в умовах евакуації стало можливим
завдяки ефективному використанню наукового-педагогічного потенціалу.
З урахуванням змін умов роботи та кадрового складу ДНМУ було
удосконалено інфраструктуру підрозділів закладу, внесені корективи до
пріоритетних напрямів розвитку ВНЗ. На теперішній час у структурі ДНМУ
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діють 7 факультетів: 3 медичних факультети (спеціальності - "Лікувальна
справа",

"Педіатрія",

міжнародний

"Медико-профілактична

медичний

факультет,

справа",

"Медицина"),

стоматологічний

факультет

(спеціальність - "Стоматологія"), фармацевтичний факультет (спеціальність "Фармація"),

факультет

післядипломної

освіти,

33 кафедри,

НДІ

травматології та ортопедії (університетська клініка) та Лиманський медичний
коледж.

1. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Загальна штатна численність на 01.01.2018 р. склала 1085 осіб, у тому
числі - 444 науково-педагогічних працівників.
Чисельний состав науково-педагогічний працівників
у 2016 і 2017 роках
П Р О Ф Е С О Р С Ь К О -В И К Л А Д А Ц Ь К И Й С К Л А Д

2016

2017

З а г а л ь н а ч и с е л ь н іс т ь н а у к о в о - п е д а г о г іч н и х п р а ц ів н и к ів /

319/53

444/53

39/20
106/13
32/17
66/11
172/20

41/18
145/20
31/18
83/12
258/15

у т .ч . п е н с ій н о г о в ік у
Ч и с л о о с іб , щ о м а ю т ь :

науковий ступінь «доктор наук» / у т.ч. пенсійного віку
науковий ступінь «кандидат наук» / у т.ч. пенсійного віку
вчене звання «професор» / у т.ч. пенсійного віку
вчене звання «доцент» / у т.ч. пенсійного віку
Кількість викладачів без наукового ступеня / у т.ч.
пенсійного віку

2. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Станом на кінець 2017 р. в університеті навчалося 2723 студенти (з них
617 студентів - громадяни іноземних держав) та 403 інтерни.
С п е ц іа л ь н іс т ь

Медицина
(лікувальна
справа)
Педіатрія
Стоматологія

К іл ь к іс т ь в іт ч и з н я н и х с т у д е н т ів н а к у р с і (р а з о м , б ю д ж е т / к о н т р а к т )
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Р азом

324,
254/70

621,
452/169

428,
317/111

161,
151/10

78,
65/13

73,
37/0

1685,

9,
7/2
48,

-

П,

14,
13/1
9,

14,
13/1
23,

13.
12/1
-

67,

8/3
41,

1 3 1 2 /3 7 3
61,
5 3 /8
188,

2

Фармація,
денна форма
Фармація,
заочна форма
Р азом

С п е ц іа л ь н іс т ь

Медицина
(лікувальна
справа)
Стоматологія
Фармація,
денна форма
Р азом

5/62
із,
0/13
46,
0/46

445,

747,

506,

198,

124,

86,

2106,

4 5 7 /2 9 0

3 2 9 /1 7 7

1 6 8 /3 0

8 2 /4 2

8 5 /1

1 3 9 0 /7 1 6

2 6 9 /1 7 6

4/37
8,
0/8
18,
0/18

4/5
3,
0/3
11,
0/11

4/19
4,
0/4
5,
0/5

7/41
із,
1/12
51
0/51

2 4 /1 6 4
41,
1 /4 0

-

131,

-

0 /1 3 1

К іл ь к іс т ь ін о з е м н и х с т у д е н т ів н а к у р с і
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Р азом

177

182

16

11

11

7

404

65

ПО

9

3

6

0

193

-

7

7

4

2

0

20

242

299

32

18

19

7

617

У червні 2017 р. 76 випускників нашого університету отримали
дипломи спеціаліста державного зразка (у т. ч. за спеціальностями: 47 "лікувальна справа", з них 2 дипломи з відзнакою; 12 - "педіатрія"; 14 "стоматологія"; 3 - "фармація"). У тому числі 5 іноземних громадян отримали
дипломи спеціаліста: «стоматологія» - 3, «лікувальна справа» - 2.
На перший (з шестирічним строком навчання) та другий (з п’ятирічним
строком навчання) курс ДНМУ у 2017 р. було прийнято 686 студентівгромадян України, у т. ч. 272 осіб - за рахунок держбюджету (за
спеціальністю "Медицина" - 258, «Педіатрія» - 7, "Стоматологія" - 6,
«Фармація, промислова фармація» - 1 особа) та 414 - за рахунок фізичних
осіб (300 - "Медицина", 1 - «Педіатрія», 50 - "Стоматологія", 63 - "Фармація,
промислова фармація"). Серед прийнятих за державним замовленням 150
осіб, що мали середню медичну освіту та зараховані на другий курс, пізніше
були переведені на вакантні бюджетні місця. Державне замовлення на
прийом до ДНМУ було виконано на 100 %.
Крім того, у 2017 році було прийнято на навчання 448 студентів громадян іноземних держав, з них у січні-лютому 2017 року - 184 студенти (з
них на спеціальність «Медицина» - 109 студентів, «Стоматологія» - 71
З

студент, «Фармація» - 4 студенти) та 264 студенти у вересні-жовтні 2017
року (з них на спеціальність «Медицина» - 191 студент, «Стоматологія» - 69
студентів, «Фармація, промислова фармація» - 4 студенти. Всього протягом
2017 року на навчання до університету було прийнято 1134 студенти.
Ін озем н і

В іт ч и з н я н і с т у д е н т и
С п е ц іа л ь н іс т ь

Медицина,
1 курс
Медицина,
2 курс
Педіатрія
Стоматологія,
1 курс
Стоматологія,
2 курс
Фармація,
денна форма
Фармація,
заочна форма
Р азом

Р азом

студенти
П ерш а

Д руга

хвиля

ХВИЛЯ

328

109

230

230

7

1

6

Б ю дж ет

К онтракт

У сього

191

258

370

628

-

-

-

230

230

8

-

-

7

1

8

42

48

71

69

6

182

188

-

8

8

-

-

-

8

8

1

12

13

4

4

1

20

21

-

51

51

-

-

-

51

51

272

414

686

184

234

272

862

1134

Б ю дж ет

К онтракт

У сього

258

70

-

За період 2017 року на факультеті післядипломної освіти пройшли
курси підвищення кваліфікації 2516 курсантів, з них 2098 - за бюджетом та
418 - за контрактом. Післядипломне навчання молодших спеціалістівмедичних сестер - пройшло 2326 осіб, з них 22 особи за рахунок бюджетних
коштів, 2304 особи - за рахунок коштів фізичних осіб
У Лиманському медичному коледжі станом на 01.01.2018 р. загальний
контингент студентів становить

173 особи,

з них:

за спеціальністю

"Сестринська справа" - 68 осіб, з яких за державним замовленням навчаються
- 11 осіб та за контрактом - 57 осіб; за спеціальністю "Лікувальна справа" 105 осіб. Загальній обсяг прийому у 2017 р. становив 57 осіб. На базі базової
загальної середньої освіти спеціальність «сестринська справа» прийнято 18
осіб, на спеціальність «лікувальна справа» - 30 осіб. Прийом на спеціальність
«Сестринська справа» на базі повної загальної середньої освіти склав 9 осіб.
За

результатами

складання

ліцензійного

інтегрованого

іспиту

студентами та інтернами в 2017 році були отримані наступні результати:
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КРОК 1 «Загальна лікарська підготовка» не склали 55 студентів, склали
158 осіб.
КРОК 1 «Стоматологія» не склав 1 студент, склали 11 студентів
КРОК 2 «Загальна лікарська підготовка» не склали 6 осіб, склали 59
осіб
КРОК 2 «Стоматологія» не склали 7 студентів, склали 10 студентів
КРОК 3 «Загальна лікарська підготовка» не склали 27 зі 199 інтернів.
КРОК 3 «Стоматологія» не склали 10 з 37 інтернів.
Для поліпшення результатів складання ліцензійного інтегрованого
іспиту «Крок 1, 2, 3», в університеті розроблена система контролю якості
навчання, яка повинна дозволити практично виключити допуск студентів і
лікарів-інтернів з недостатнім рівнем підготовки до складання іспитів «Крок
1,2,3».

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
З метою підвищення якості навчального процесу співробітниками
кафедр ДНМУ протягом 2017 року було створено, затверджено та видано 6
підручників, 4 навчальних посібника, 7 монографій. Зокрема, у співавторстві
був виданий національний підручник «Сімейна медицина» - книга З
українською та російською мовами, підручник «Хірургія» - у 2 томах.
Методичне

забезпечення

кафедр

покращилось

завдяки

створенню,

затвердженню Вченою радою університету 89 методичних вказівок для
студентів, лікарів-інтернів, слухачів, 21 з яких були видані протягом звітного
року. Крім того, було створено та затверджено 66 методичних рекомендацій
для викладачів, 16 з яких було видано у 2017 році. Також було виготовлено 4
тренажери і створені 34 навчальні відеофільми.
Протягом 2017 року співробітники продовжили впровадження досвіду
навчального-методичної роботи: ними було опубліковано 27 статей і 43 тези
з педагогіки вищої школи. Науковці виступили з 12 доповідями на
конференціях з педагогіки вищої школи. Співробітники університету
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прийняли участь у науково-педагогічному стажуванні для науковців та
освітян у Польщі.
Науковці ДНМУ прийняли участь у перекладі з англійської мови та
підготовці тестових завдань з бази USMLE Step 3, а також розробці пояснень
для лікарів-інтернів

в рамках дисципліни

«Невідкладні

стани» для

комп'ютерного тестування.
Співробітники ДНМУ підготували 25 студентів, які стали призерами
міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів, наукових
конференцій та конгресів, які проходили у Краматорську, Запоріжжі,
Вінниці, Харкові, Чернівцях, Полтаві. Так, наші студенти отримали 21
диплом переможців конгресів і конференцій, 9 з яких - І ступеню, 5 - II
ступеню, 7 - III ступеню. Команда студентів ДНМУ прийняла участь у
Всеукраїнській студентській олімпіаді з міжнародною участю з симуляційної
медицини «TernopilSimOlimp 2017» й отримала кубок за найкраще виконання
маніпуляцій та навичок з надання невідкладної допомоги (конкурс «Вмілі
ручки»). Студент ДНМУ став переможцем II етапу та отримав диплом II
ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Медична
біохімія». Ще одна студентка прийняла участь та отримала диплом
переможця І місце XVII Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра
Яцика. В 2017 році на підсумковій науково-практичній конференції
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних,
технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 навчальному році в галузі наук
«Клінічна медицина» наш студент був нагороджений дипломом III ступеня.
Студент ДНМУ став лауреатом обласного конкурсу «Молода людина року2017» у номінації «Молодий вчений року».

4. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
З грудня 2015 року у ДНМУ почала функціонувати спеціалізована
вчена рада Д 11.600.04 з правом прийняття до захисту дисертаційних робіт
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на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата медичних наук за
спеціальностями:
- 14.01.12- ревматологія;
- 14.01.21 - травматологія та ортопедія;
- 14.01.07 - онкологія;
- 14.01.22 - стоматологія.
До складу ради залучено провідних фахівців, докторів медичних наук з
вказаних спеціальностей, у тому числі 2 чл.-кор. НАМНУ, 3 заслужених
діяча науки і техніки України.
В 2017 році в спеціалізованій вченій раді Д 11.600.04 було захищено 10
дисертацій: 1 докторська та 9 кандидатських. З них на 01.01.2018 р.
затверджено ДАК 6 дисертацій - 1 докторська та 5 кандидатських.
Показники,
кадрів

в

що характеризують

університеті,

наступні:

у

підготовку науково-педагогічних
2017

році

відбулися

захисти

З дисертаційних роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних
наук і 8 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата
медичних наук.
Основні напрями наукових досліджень
Найважливішим компонентом стратегії розвитку вузівської науки є
концентрація уваги вчених на рішення пріоритетних наукових проблем, що
відбивають соціальні потреби громадського здоров'я й охорони здоров'я
мешканців Донбасу. Цим пріоритетам відповідають такі напрями наукових
досліджень:
• Біомеханічно обґрунтувати та розробити методики відновлення
опорно-кінематичної функції після нестабільних пошкоджень тазу.
• Розробити
постраждалих

з

заходи

по

переломами

оптимізації
у

ділянці

комплексного
вертлюжної

лікування

западини

та

проксимального відділу стегна.
• Оптимізація комплексного лікування вроджених аномалій розвитку та
набутої хірургічної патології у дітей
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• Особливості порушення функції репродуктивної системи жінок, які
мешкають на території Донбасу.
• Обґрунтувати, розробити та впровадити медичну технологію ранньої
діагностики і ефективних методів лікування хвороб ревматологічного
профілю з урахуванням тендерних й вікових особливостей в різних
екологічних регіонах.
• Етіопатогенез пришийкових уражень твердих тканин зубів та
принципи їх комплексної діагностики, лікування і профілактики.
• Комплексна оцінка ранніх стадій захворювань

психічного та

неврологічного спектрів у пацієнтів та членів їх сімей (клініка, діагностика,
лікування, реабілітація, профілактика, прогноз).
• Експериментально-клінічне обґрунтування застосування "Вуглецьвуглецевого" композитного матеріалу в хірургії хребта.
• Епідеміологічні

та

клінічні

особливості

природного

перебігу

парентеральних вірусних гепатитів в сучасний період
• Оптимізація

сучасних

підходів

до діагностики,

лікування

та

реабілітації пацієнтів з захворюваннями органів порожнини рота та щелепнолицевої області.
• Діагностика та комбіноване лікування запально-деструктивних та
онкологічних захворювань органів і систем для обґрунтування використання
схем клітинних і тканинних технологій.
• Оптимізація

методів

діагностики,

профілактики

та

лікування

вторинної неоваскулярної глаукоми, уражень сітківки при діабеті, первинної
глаукоми та катаракти
• Розробити індивідуальний комплекс профілактичного і раннього
відновного лікування у хворих з переломами дистального метаепіфізу
променевої кістки.
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• Анатомія компонентної структури маси тіла та її взаємозв’язок з
морфо-функціональним станом деяких органів та систем на етапах
постнатального онтогенезу.
• Розробити

підтримуюче

лікування

хворих

після

дентальної

імплантації в залежності від рівня гігієни порожнини рота.
• Розробити кліні ко-гнатологічне обґрунтування конструювання та
використання зубних та зубо-ясених кап при патологічному стиранні зубів,
що ускладнене дефектами зубних рядів.
• Синтез нових потенційно активних сполук на основі похідних
сечовини та тіосечовини, прогнозування їх біологічної активності.
В ДНМУ в 2017 році виконувалися 14 науково-дослідних робіт, з них З
- за держзамовленням за пріоритетними напрямами наукових розробок.
У

2017 р.

співробітниками

ДНМУ

активно

розроблялись

та

впроваджувались нові методи діагностики та лікування: отримано 8 патентів
на корисну модель, подано 5 заявок на патенти, опубліковано 4 інформаційні
листи.
В 2017 році було видано 13 монографій, надруковано 332 журнальні
статті (в Україні - 293, у країнах СНД - 7, за кордоном - 33), 155 статей у
збірниках наукових праць (в Україні - 145, за кордоном - 10), 290 тез (в
Україні - 253, у країнах СНД - 4, за кордоном - 21, з лікарями та студентами
-65).
У 2017 році співробітниками університету було зроблено 206 доповідей
на конференціях: в Україні - 189, у країнах СНД - 2, за кордоном - 15).
Станом на 01.01.2018 р. в університеті навчається 24 аспіранти,
1магістр та 20 клінічних ординаторів (в т.ч. З іноземних громадянина).
В ДНМУ видається 7 наукових журналів: «Український журнал
хірургії», «Травма»,

«Міжнародний неврологічний журнал», «Здоровье

ребенка», «Вісник клубу панкреатологів», «Архів офтальмології України»
«Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О.Торсуєва».
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В 2017 році в ДНМУ були проведені Всеукраїнська конференція з
участю

міжнародних

спеціалістів

“Святогірські

дерматовенерологічні дні: Новітні методи діагностики і лікування в
дерматовенерології та косметології”, а також

79-й науковий медичний

конгрес студентів та молодих вчених “Медицина XXI сторіччя”, в якому
прийняли участь 120 студентів та молодих вчених, в тому числі і з інших
вишів та був виданий збірник тез.
Студенти ДНМУ приймали участь у Всеукраїнських студентських
конгресах та здобули Дипломи II та III ступенів на конгресі в Вінниці
«Перший крок в науку - 2017». Також студенти університету проходили
стажування в Інституті серця МОЗ України.
В 2017 році стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених
отримував

к.мед.н.,

асистент

кафедри

хірургії,

ендоскопії

та

реконструктивно-відновної хірургії Жаріков С.О.
У 2017 році ДНМУ продовжував діяльність у рамках міжнародного
співробітництва з іноземними вищими навчальними закладами та науководослідними установами:
1.

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.мед.н., доцент

Чернишова О.Є. була співавтором та тренером спільного проекту ДНМУ та
ЮНІСЕФ "Підвищення ефективності грудного вигодовування".
2.

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.мед.н., доцент

Чернишова О.Є. була співавтором та тренером спільного проекту ДНМУ та
міжнародної

організації

АНЯА

"Грудне

вигодовування

в

умовах

надзвичайних ситуацій".
3.

Професор Губергріц Н.Б. є членом Ради Європейського Клубу

панкреатологів.
4.

Асистент Біляєва Н.В. отримала грант Європейського Клубу

панкреатологів за роботу з генетичних мутацій при хронічному панкреатиті в
України.
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5.

Асистент Біляєва Н.В. - отримала грант Міжнародної Асоціації

панкреатологів за опис складного клінічного випадку хронічного ішемічного
панкреатиту.
6.

Завідувач кафедри хірургії, ендоскопії та реконструктивно-

відновлювальної хірургії д.мед.н., доцент Самойленко Геннадій Євгенович
прийняв участь у

міжнародній науково-практичній конференції «17th

European Bum Association Congress, Barcelona,2017»» та виступив з
доповіддю «The Fit Defects Reconstruction by Sural A «Megaflaps А» Using
Propeller-technique»
4. Завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної
психології д.мед.н., доцент Осокіна Ольга Ігорівна прийняла участь у
міжнародній культурно-освітній поїздці «Гуманітарно-медична співпраця»
до Словаччини, Австрії, Німеччині, Франції, Польші. 06-18 жовтня 2017
року.
5. Завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної
психології д.мед.н., доцент Осокіна Ольга Ігорівна мала візит по обміну
досвідом до психіатричного шпиталя м. Мюнстерлінген, Швейцарія 3-7
травня 2017р.
6. Завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної
психології д.мед.н., доцент Осокіна Ольга Ігорівна прийняла участь в
науковій конференції Scientific meeting «Challenges of adolescent psychiatry»,
March 13th-15th, 2017 was held in Turku, Finland та виступила з доповіддю:
«War and mental health of adolescents in Eastern Ukraine».
7. Завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної
психології д.мед.н., доцент Осокіна Ольга Ігорівна прийняла участь в
науковій конференції

Scientific meeting «Psychotherapy of psychological

trauma», May 4th 2017 was held in Constanz, Germany та виступила з
доповіддю: «Mental health of the population in Eastern Ukraine».
8. Завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної
психології д.мед.н., доцент Осокіна Ольга Ігорівна є учасником Освітнього
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проекту «Teaching for the better future», який ведеться трьома країнами:
Норвегія-США-Україна 2017 - 2019 рр.
9. Завідувач кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної
психології д.мед.н., доцент Осокіна Ольга Ігорівна є учасником Наукового
проекту «War and mental health of adolescents in Eastern Ukraine» (УкраїнаФінляндія, 2017-2018 рр.), котрий є частиною глобального мирового проекту
EACMHS, у який ввійшли дванадцять країн світу.
10. Путятін Г. Г., доцент кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та
медичної психології, к.мед.н., прийняв участь у міжнародній культурноосвітній поїздці «Гуманітарно-медична співпраця» до Словаччини, Австрії,
Німеччині, Франції, Польші. 06-18 жовтня 2017 року.
11. Васильєва А.Ю., д.мед.н., доцент кафедри психіатрії, психотерапії,
наркології та медичної психології прийняла участь у міжнародному конгресі
30th ECNP Congress 2-5 September 2017, Paris, France. Title of the report:
«Assessment of depression and anxiety among methadone maintenance treatment
program patients».
12. Губергріц Н.Б. д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини
№2, прийняла участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Встреча Европейского Клуба панкреатологов», червень 2017 р., Будапешт та
виступила з доповіддю «Comparative assessment of diagnostic informative value
of two techniques for determining the indices of blood phospholipase A upon
chronic pancreatitis (CP)».
13. Губергріц Н.Б. д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини
№2 прийняла участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Встреча Европейского Клуба панкреатологов», червень 2017 р., Будапешт та
виступила з доповіддю «Opportunities of rifaximin in increasing of enzyme
replacement therapy upon chronic pancreatitis (CP)».
14. Губергріц Н.Б. д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини
№2 прийняла участь в узбекистанському гастрофорумі та виступила з
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доповіддю «Эссенциальные фосфолипиды в терапевтической практике»,
Ташкент, вересень 2017 р.
15. Беляева Н.В., к.мед.н., асистент кафедри внутрішньої медицини №2
прийняла участь у міжнародній науково-практичній конференції «Встреча
Европейского Клуба панкреатологов», червень 2017 р., Будапешт та
виступила з доповіддю «Opportunities of rifaximin in increasing of enzyme
replacement therapy upon chronic pancreatitis (CP)».
16. Гетьман M.A., асистент кафедри медичної фізики та інформаційних
технологій

прийняла

участь

у

VII

міжнародній

науково-практичній

конференції «Теоретичні аспекти інтелектуального капиталу» Рига, 11-12
травня 2017 р.
17. Кобцева О.А., к.мед.н., асистент кафедри стоматології №2 прийняла
участь у міжнародній науково-практичній конференції з доповіддю «The
efficiency of usage of the main types of retention devices used in orthodontic
practice», Шеффілд, Великобританія, 28 грудня 2016 p. - 07 січня 2017 p.
18.
прийняла

Кобцева O.A., к.мед.н., асистент кафедри стоматології №2
участь

у

міжнародній

науково-практичній

конференції

«Перспективные научные исследования» Софія, Болгария, 15-22 лютого 2017
р. з доповіддю «The study of the first upper molars inclination in their use as
orthodontic anchorage».
19. Кобцева O.A., к.мед.н., асистент кафедри стоматології №2 прийняла
участь у міжнародній науково-практичній конференції «Наука и технологии:
шаг в будущее» Прага,Чехія, 22-28 лютого 2017 р з доповіддю «Педагогічні
аспекти навчання ортодонтії»
20. Заболотна 1.1, к.мед.н., доцент кафедри стоматології №2, прийняла
участь у міжнародній науково-практичній конференції «Innovative technology
in medicine: experience of Poland and Ukraine», Lublin, Poland, 28-29 April 2017
з доповіддю «Диференційний підхід до лікування пришийкової патології
твердих тканин зубів».
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21.
участь

Авдусенко М.В., асистент кафедри стоматології №2 прийняла
у

міжнародній

науково-практичній

конференції

«Научное

пространство Европьі - 2017» Przemysl, Poland, 07-15 квітня 2017 р з
доповіддю « Research of an oral fluid biochemical indicators influence to the
teeth caries resistance of children with undifferentiated connection tissue dysplasia
syndrome».

5. ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА
• Клінічні бази
Клінічні бази університету розміщені у 32 закладах охорони здоров'я
Донецької області:
- в

14 303,

підпорядкованих департаменту

охорони

здоров'я

облдержадміністрації,
- в 18 303, підпорядкованих міським відділам охорони здоров'я,
- в університетській клініці - НДІ травматології та ортопедії.
Клінічні заклади охорони здоров’я розташовані:
м. Краматорськ - 15 303,
м. Слов’янськ - 10 303,
м. Маріуполь - 5 303,
м. Дружківка - 2 303,
м. Лиман - університетська клініка - науково-дослідний інститут
травматології та ортопедії (НДІ ТО).
• Кадрове забезпечення
На 19 клінічних кафедрах на кінець звітного періоду лікувальнодіагностичну роботу виконували 190 працівників (2016 рік - 159, 2015 рік 141) з числа професорсько-викладацького складу, з них 53 зовнішніх
сумісників (2016 рік - 29).
Науковий ступінь: 34 доктори наук ( 19,5% ), 60 кандидатів наук (31%),
96 - без наукового ступеню (50,5%).
Вчені звання: 25 професорів , 32 доценти, 1 ст. наук, співробітник.
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Атестаційна
категорія

Кількість осіб професорськовикладацького складу на
клінічних кафедрах

%

ПО
23
18
39
190

58
12
9,5
20,5
100%

Вища
Перша
Друга
Без категорії
РАЗОМ:

На протязі 2017 року 37 викладачів підвищили або підтвердили
кваліфікаційну категорію: вищу - 29, першу - 5, другу - 3; лікар-спеціаліст отримали 12 осіб.
Складено план підвищення (підтвердження ) професійної кваліфікації
співробітників клінічних кафедр на 2018 рік.
• Лікувальна робота
За

2017

рік

штатними

викладачами

клінічних

кафедр

було

проконсультовано 45687 хворих (2016 рік - 37144, 2015 рік - 24643), з них
13615 хворих проконсультовано в поліклінічних відділеннях , 12072
пацієнтів отримали консультації стоматологів (2016 рік -

3940). В

середньому 240 консультацій за рік на одного викладача (2016 рік - 233, 2015
рік - 191). Також отримали консультації 7995 хворих післяопераційного
періоду

(важкі,

післяопераційний

догляд,

робота

в

перев’язочній,

маніпуляційному кабінеті тощо). Проведено 766 консультацій лікарямипсихіатрами, психологами та психотерапевтами.
Кількість консультативних днів за 2017 рік склала 1322 (2016 рік 4397, 2015 рік - 2208). Здійснено курацію

хворих - 16167 ліжко-днів.

Проведено консіліуми, медичні наради, вранішні конференції тощо (9305
участей).
У 2017 році співробітниками кафедр хірургічного профілю виконано
4090 оперативних втручань (2016 рік - 2937, 2015 рік - 2901), що в
середньому склало 73 операцій за рік (2016 рік - 56, 2015 рік - 50) на
кожного профільного спеціаліста ( 56 осіб). Крім того хірурги ДНМУ
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асистували під час оперативних втручань 2327 разів (2016 рік - 2125, 2015
рік - 736).
Професорсько-викладацький

склад клінічних кафедр 4449 разів

приймав участь в обходах клінічних відділень, здійснено 85 чергувань у
відділеннях 303.
За звітний період співробітниками прийнято 64 пологи (2016 рік - 122,
2015 рік - 91), проведено 105 кесарських розтинів (2016 рік - 32).
Проведено 813 анестезій та реанімаційних заходів, виконано 34652
функціональних, діагностичних та лабораторних досліджень.
За рік здійснено 83 виїзди в райони і міста області по лінії екстреної
медичної допомоги.
На протязі року співробітники кафедр здійснили 235 (2016 рік - 136,
2015 рік - 25) планових консультативних виїздів в лікувально-профілактичні
заклади області.
На протязі 2017 року викладачі брали участь у 65 патологоанатомічному розтині, у 90 судово-медичних експертизах, проведено 1183
досліджень біопсійного та операційного матеріалу, участь в 149 рентгенконсіліумах, ЦЛКК і 130 медико-соціальних експертизах.
Обсяги лікувальної роботи, виконаної професорсько-викладацьким
складом університету за 2017 рік в клінічних 303
№
з/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Вид лікувальної роботи
Курація хворих (в ліжко-днях)
Консультація
Консультація в поліклініці
Оперативне лікування хворих
Асистування при операціях
Проведення функціональних та діагностичнолабораторних обстежень (УЗД, ФГДС, MPT, СКТ,
ЕКГ, колоноскопій, алергологічних, тестувань та ін.)
Організація заходів контролю якості лікувальнодіагностичного процесу
Проведення та участь в обходах у закріпленому
базовому відділенні (кількість участей)
Консультації певного контингенту хворих ( важкі,
післяопераційний догляд, робота у перев’язочній,

Кількість
2016
11346
23494
9710
2937
2125

Кількість
2017
16167
32072
13615
4090
2327

Приріст
+/-%
42,49%
36,51%
40,22%
39,26%
9,51%

18806

34652

84,26%

559

824

47,41%

3804

4449

16,96%

3230

7995

147,52%
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

маніпуляційному кабінеті тощо) поза межами
обходу
Проведення консиліумів, медичних нарад тощо
(кількість участей)
Проведення та участь в медичних нарадах,
вранішніх конференціях та ін.
Чергування у поліклініці, приймальному або
стаціонарному відділенні
Участь в судово-медичних експертизах та
патологоанатомічних розтинах
Кількість досліджень біопсійного та операційного
матеріалу
Прийнято пологів
Кесарський розтин (участь)
Ведення післяпологового періоду
Проведення реанімаційних заходів, анестезій,
інтенсивної терапії та еферентних методів лікування
Консультативні
прийоми
в
поліклінічному
відділенні
Рецензування атестаційного звіту лікарів
Консультації лікаря-психіатра,
психолога та
психотерапевта
Участь в рентген-консіліумах, ЦЛКК, ЛКК, МСЕК
Консультації стоматолога
Стоматологічна діагностика
Лікувально-стоматологічні маніпуляції (лікування)
Стоматологічні операції: в стаціонарі / амбулаторні

1371

1217

-11,23%

1943

8088

316,26%

357

85

-76,19%

68

155

127,94%

1480

1183

-20,07%

122
32
6

64
105
3

-47,54%
228,13%
-50,00%

1124

813

-27,67%

4397

1322

-69,93%

72

193

168,06%

123

766

522,76%

366
3940
3463
4779
190/62

186
12072
11947
12088
66/452

-50,82%
206,40%
244,99%
152,94%
105,56%

• Лікувальна робота університетської клініки - НДІ травматології
та ортопедії за 2017 рік
Штатна чисельність лікарського персоналу - 66,75, кількість зайнятих
штатних ставок -45 ( укомплектованість складає 67,42%), атестовано 33
лікарів (73,33%):
Атестаційна категорія
Вища
Перша
Друга
Без категорії
РАЗОМ:

Кількість лікарів
21
10
2
12
45

%
46,7
22,3
4,4
26,6
100%

Штатна чисельність медсестер - 91,75.
Кількість зайнятих штатних ставок - 87 ( укомплектованість складає
94,8%).
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Мають атестаційну категорію 44 медсестри, що складає 50,6%.
Робота приймального відділення:
Прийнято 4610 хворих (2015 рік - 2930, 2016 рік - 3937);
госпіталізовано 1007 хворих, що склало 21,8% (2016 рік - 892, що
склало 22,7%, 2015 рік - 422 хворих - 14,4%),
надали допомогу на догоспітальному етапі 3603 хворим, що склало
78,2% (2016 рік - 3045 хворим, що склало 77,3%, 2015 рік - 2508 хворим,
85,6%).
Власний ліжковий фонд університетської клініки - НДІ травматології
та ортопедії на день відкриття в квітні 2015 року складав 20 ліжок, станом на
31.12.2017 року складає 80 ліжок.
Амбулаторно-поліклінічна допомога:
Всього відвідувань - 6947 (2016 рік - 4244):
-з консультативною ціллю - 6947 (2016 рік - 4244),
- з профілактичною ціллю - 6740 (2016 рік - 3966),
- направлено на госпіталізацію - 207 (2016 рік - 268).
Стаціонарна допомога:
Оперативне лікування хворих протягом 2017 року - 2460 операцій
(2016 рік - 940, 2015 рік - 422).
Робота допоміжних служб:
Клініко-діагностична лабораторія - 79532 (2016 рік - 13157, 2015 рік 9200).
Кабінет

функціональної

діагностики

-

192

(2016

рік

-

186

функціональних досліджень, 2015 рік - 151).
Рентген-кабінет, всього досліджень - 7908 (2016 рік - 5627, 2015 рік 1598).
Фізкабінет -1543 особи, процедур - 15430 (2016 рік - 202 особи ,
процедур - 5190; 2015 рік - 173 хворих, 4842 процедури).
Експертиза тимчасової непрацездатності:
Видано лікарняних листів - 389 (2016 рік - 287, 2015 рік - 140).
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Середнє перебування на лікарняному - 21,7 (2016 рік - 21,3; 2015 рік 2 1 ).

Проведено ЛКК - 239 засідань (2016 рік - 199,2015 рік - 69).
Направлено на М СЕК- 1 хворий (201 брік —3, 2015 рік-6 ).
Фінансування:
На медикаментозне лікування направлено 1 924 858,85 грн.(2016 рік 1755897,57 грн.).
Вартість одного ліжко-дня по медикаментозному лікуванню - 63,03
грн. (2016 рік - 77,04 грн.).
Виділено коштів на харчування - 914 601,26 грн. (2016 рік - 1 276
319,12 грн.)
Вартість харчування на один ліжко-день - 29,95 грн. (2016 рік - 56 грн.)
• Науково-педагогічна робота
Головними

позаштатними

спеціалістами

Департаменту

охорони

здоров’я облдержадміністрації працюють 19 викладачів ДНМУ, основні
співробітники -1 1 , зовнішні сумісники - 8 ( 2016 рік - 13).
Фахівці університету є членами і керівниками медичних асоціацій та
організацій України і Донецької області, членами міжнародних організацій.
Професорсько-викладацький склад університету бере участь у 4
національних медичних проектах.
Впроваджені 34 методичні рекомендації, 3 інформаційні листи, 8 актів
впроваджень, 5 патентів на корисну модель.
Проведено

49

науково-практичних

конференцій

(за

планом

університету) (2016 рік - 43). Викладачі клінічних кафедр взяли участь у 172
науково-практичних

конференціях

за

планом

МОЗ,

симпозіумах

з

міжнародною участю тощо (2016 рік - 89), де виступили з 78 доповідями
(2016 рік-25).
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Стаціонарна допомога НДІ травматології та ортопедії
(2015 -2017 роки)

С ер ед н є п ер ебув ан н я на

К іл ь
№

С т а ц іо н а р н і

к іс т ь

з/п

в ід д іл е н н я

л іж о

Л е т а л ь н іс т ь

Х і р у р г іч н а а к т и в н іс т ь

О б о р о т л іж к а

Р о б о т а л іж к а

л іж к у

к
2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

С очетан а травм а

20

1 6 2 ,8

3 1 0 ,8

462

8 ,3

1 3 ,7

2 0 ,8

1 9 ,6

2 2 ,7

2 2 ,2

5 2 ,7

5 7 ,7

59

0

0 ,4

0

2

К іс т к о в а п а т о л о г ія

20

171

4 0 0 ,6

3 9 3 ,3

6 ,1

1 5 ,5

1 3 ,3

28

2 5 ,9

2 9 ,6

6 8 ,3

7 7 ,3

8 2 ,7

0

0

0 ,7

20

5 1 ,5

2 6 8 ,7

4 0 1 ,3

3 ,7

2 5 ,8

1 7 ,9

1 3 ,9

3 6 ,5

2 2 ,4

7 3 ,8

3 6 ,5

5 7 ,8

0

0

0

20

4 5 ,8

1 5 9 ,5

1 0 8 ,1

1 ,4

4 ,3

8 ,3

3 3 ,9

3 7 ,5

3 2 ,7

9 8 ,7

14,1

1 4 ,5

0

0

0

80

1 0 7 ,8

2 8 4 ,9

3 8 1 ,7

19,5

1 1 ,0

1 5,1

2 2 ,2

2 6 ,0

2 5 ,3

5 7 ,3

5 5 ,4

6 0 ,3

0

0 ,4

0 ,0 1

Т р а в м а т о л о г ія т а
3
о р т о п е д ія д л я д іт е й

Т р а в м а т о л о г ії т а
4
м ік р о х ір у р г ії к и ст і

Р азом

20

Проведено 111 семінарів для практикуючих лікарів та днів спеціаліста
(2016 рік - 41), 78 разів викладачі виступали перед населенням з публічними
лекціями та публікаціями в ЗМІ (2016 рік - 73).
• Висновки
1.
діяльності

Протягом 2017 року проведена певна робота по організації
клінічних

кафедр

ДНМУ

по

здійсненню

лікувально-

профілактичної та консультативної роботи професорсько-викладацьким
складом університету.
2.

Порівняльний аналіз з 2017 роком дозволяє зазначити зростання

об’ємів проведеної лікувально-діагностичної роботи,

яку здійснюють

викладачі клінічних кафедр, по всім головним напрямкам і показникам.
3.

Створена в м. Лиман університетська клініка - НДІ травматології

та ортопедії потребує зміни структури та поліпшення кадрового та
матеріально-технічного

забезпечення.

Для

забезпечення

повноцінного

лікувального процесу необхідне збільшення кількості приміщень.
4.

Необхідне розширення мережі клінічних баз ДНМУ в інших

містах Донецької області та в м. Кропивницький.
• План заходів на 2018 рік
1.

Провести

аналіз

проведеної

клінічними

кафедрами

ДНМУ

лікувальної роботи та доповісти на засіданні Вченої ради університету.
2. Прийняти участь в засіданні підсумкової колегії Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації та надати

аналіз

проведеної

клінічними кафедрами ДНМУ лікувально-діагностичної роботи за 2017 рік.
3.

Разом

з

Департаментами

охорони

здоров'я

Донецької

і

Кіровоградської облдержадміністрацій та відділами охорони здоров’я
міських рад розглянути питання щодо розширення мережі клінічних баз
університету шляхом укладання договорів про сумісну діяльність з
лікувально-профілактичними закладами в містах регіону.
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4. Запланувати та провести науково-практичні конференції сумісно з
Департаментом

охорони

здоров'я

Донецької облдержадміністрації по

розгляду актуальних питань надання медичної допомоги хворим.
5.

Довести

до

закладів

охорони

здоров’я

області

графіки

консультативних прийомів, які проводить професорсько-викладацький склад
клінічних кафедр університету, та план проведення науково-практичних
конференцій в 2018 році.

6. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Донецький Національний Медичний Університет

здійснює свою

діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням МОЗ України від
06.07.2016 за №678.
Бухгалтерський облік ведеться по меморіально-ордерній формі.
Донецький

Національний Медичний Університет є юридичною

особою, має самостійний баланс, печатку, реєстраційні рахунки в ДКСУ
м.Київ , у 2017 році фінансується з державного бюджету за наступними
кодами функціональної класифікації:
2301070

2301020

2301170

2301120

Підготовка
і
підвищення
кваліфікації
медичних
та
фармацевтичних,науково-педагогічних кадрів вищими навчальними
закладами Ш і ІУ рівнів акредитації
Дослідження,наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за
державними програмами і державним замовленням,підготовка та
підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони
здоров’я,фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та
об’єктів, що становлять національне надбання
Діагностика
і
лікування
захворювань
із
впровадженням
експериментальних та нових медичних технології у клініках науководослідних установ та в вищих навчальних закладах Міністерства
охорони здоров’я України
Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними
закладами 1 і II рівнів акредитації

Облік грошових коштів
Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на
01.01.2018 року обліковується залишок 30 285 859,9 грн., на поточних
рахунках, відкритих в установах банків - 1 389 718,86грн.
22

Залишку грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установи
станом на 01.01.2018 року не має.
Сума грошових документів, які знаходились в касі станом на
01.07.2014 року у.м.Донецьк та обліковуються станом на 01.01.1018 року
складає 55233,20 грн.
Для проведення операцій із коштами загального фонду установа має
відкриті 4 реєстраційні рахунки (за КПКВК 2301020, КПКВК 2301070,
КПКВК 2301120, КПКВК 2301170) в органах Казначейства.
№
з/п

КПКВК

1
2
3
4

2301020
2301070
2301120
2301170

КЕКВ

Залишок на
01.01.2018 (грн.
коп.)
На реєстраційних
рахунках

Р азом

0,00
0,00
0,00
0,00

Залишок на
кінець звітного
періоду
відповідно до
поданого звіту
(форма № 2д)
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Причина
наявного
залишку

Примітка

X

X

Для проведення операцій із власними надходженнями спеціального
фонду ДНМУ має відкриті:
- спеціальні реєстраційні рахунки для проведення операцій із кошами
спеціального фонду державного бюджету, а саме:
- для операцій з коштами отриманими, як плата за послуги, що
надаються бюджетною установою - 4 (КПКВК 2301020 ,КПКВК 2301070,
КПКВК 2301120,КПКВК2301170;
- для операцій з коштами, отриманими за іншими джерелами власних
надходжень - З
( КПКВК 2301070, КПКВК 2301120,КПКВК2301170).
N
з/п

КПКВК

Залишок на
01.01.2018
На спеціальному
реєстраційному
рахунку

Залишок на кінець
звітного періоду
відповідно до поданого
звіту (форма № 4)
Примітка
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2 інші поточні рахунки в установах банків для зарахування коштів,
отриманих в тимчасове розпорядження.
N
з/п

1

2

3

Сума залишку
станом на
01.01.2018
року на
небюджетном
у рахунку
0,00
37117048100599 для проведення операцій по
розрахунках
з
виплати
соціальної
стипендії,
що
здійснюються
за рахунок
коштів УТСЗН
для
проведення операцій за
0,00
37110048000594
розрахунками
з
виплати
допомоги
у
зв’язку
3
тимчасовою
втратою
працездатності,
що
здійснюються
за
рахунок
коштів Фонду соціального
страхування
на
випадок
тимчасової
втрати
працездатності;
887764,59
37331404800594 для зарахування депонованих
коштів
№ балансового
рахунку

Призначення рахунку

В сього:

8 8 7 7 6 4 ,5 9

Сума залишку
станом на
01.01.2018 року
на поточному
рахунку в
установі банку
0,00

0,00

887764,59
8 8 7 7 6 4 ,5 9

Залишок коштів на інших рахунках 887764,59 грн. , в тому числі:
відкритих в Казначействі України 887764,59.грн
Облік доходів
Доходи за бюджетними асигнуваннями
Сума коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків у
2017 році склала 78 263 615,01 грн.
Власні надходження
Кошти, отримані як плата за послуги:
Загальна сума коштів власних надходжень у 2017 році дорівнюється
48 247 276,77грн., яка складається із:
- суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів,
отриманих як плата за послуги - 47 008 472,00грн.
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- суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів,
отриманих від додаткової діяльності - 1 103 814,82грн.
- від реалізації майна - 2860,10 грн
та суми курсової різниці, на яку збільшились або зменшились
надходження - 132129,85грн., яка складається:
о

нарахованої курсової різниці на кошти на валютному рахунку

при збільшенні курсу - 175431,70 грн.
о

нарахованої курсової різниці на кошти на валютному рахунку

при зменшенні курсу - 43301,85 грн.
Нараховано доходів за 2017 рік у сумі 42 790 873грн., в тому числі :
1.

- від основної діяльності - 41 552 068,48 грн.

2.

- від додаткової діяльності - 1 103 814,82грн.

3.

-від реалізації майна- 2860,10 грн

4.

- від суми курсової різниці - 132129,85грн.,

Різниця між сумою нарахованих доходів та сумою отриманих коштів
складає 5 456 403,77 грн. та пояснюється:
наявністю дебіторської заборгованості за доходами на початок року в
сумі 7 646 813,84 грн.;
наявністю кредиторської заборгованості за доходами на початок року в
сумі 13614874,09 грн.;
наявністю дебіторської заборгованості за доходами на 01.01.2018 року
в сумі 9902208,42 грн.;
наявністю кредиторської заборгованості за доходами на 01.01.2018
року в сумі 21326672,18 грн.;
Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень
У 2017 року сума надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки
коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень - становить
1 287 151,11 грн.
- 1 110 801,11 грн -від надходження у натуральній формі .
26

- 176 350,00 грн кошти, отримані від підприємств, фізичних осіб та від
інших бюджетних установ для виконання цільових заходів .
Облік витрат
Загальна сума фактичних витрат у 2017 році склала 108 927 191 грн.,у
тому числі:
- Витрати на виконання бюджетних програм - 77 778 567,00 грн.,
- Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
-2 9 686 014,75грн,
- Інші витрати за обмінними операціями - 579 197,00 грн.
- Інші витрати за необмінними операціями - 883 412,00 грн.
Витрати на виконання бюджетних програм складається із фактичних
витрат за КЕКВ:
2111 -5 2 624 904,36 грн.;
2120- 11 474 892,38 грн.;
2210-207 341,47 грн.;
2220- 1 513 026,26 грн.;
2230-944 018,04 грн.;
2240-430 557,14 грн.;
2270- 1 030 372,11 грн.;
2282- 1429,97 грн.;
2 7 0 0 -9 552 025,27 грн.
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)”
складається із фактичних витрат за КЕКВ:
2111 - 18 105 452,10 грн.;
21 2 0 -3 969 071,78 грн.;
2210- 1 667 230,47 грн.;
2 2 4 0 -2 305 641,92 грн.;
2270- 1 938 794,22 грн.;
2282-5881,76 грн.;
2720 - 3600,00 грн.;
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3100- 1 690342,50 грн
Інші витрати за обмінними операціями» складається із фактичних
витрат за КЕКВ:
2210 - 6900,60 грн. (списання НА);
2240 - 77079,27 грн. (витрати на оренду);
2250 - 256151,34 грн.(відрядження);
2800 - 150443,69 грн.(студ. Самоврядування);
0 - 43301,85 грн. (зменшення курсової різниці);
3100 - 45320,68 грн. (списання 03)
Інші витрати за необмінними операціями» складається із фактичних
витрат за КЕКВ:
2210, 2220, 2240, 2275 - 674541,27 грн (витрати по ф. 4-2д);
2800 - 208870,73грн. (штрафи, пені, податки, суд. збір)
Звіт про власний капітал
За 2017 рік власний капітал збільшився на 11 111 193,88 грн.
Ця сума

складається із суми отриманих основних засобів (11 640

255,88 грн) за мінусом нарахованого зносу на 03 та інших безкоштовно
отриманих НМА (431 582,60грн.), та списаних основних засобів залишковою
вартістю - 97480 грн.
Облік розрахунків
Розрахунки по загальному фонду:
Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами
(форма № 7д) за загальним фондом:
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року склала
3603,76грн.
КПКВК 2301120 - 3603,76 грн.
тому числі:
Витрати майбутніх періодів :
КЕКВ 2210 (передплата періодичних видань, яка була проведена в 2017
році та не включається до складу витрат звітного періоду )- 3603,76 грн.
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В порівнянні з початком року дебіторська заборгованість зменшилась
на 15741,40 грн., тобто на 81 відсоток. Причинами зменшення дебіторської
заборгованості є:
- використання та списання ТМЦ у підзвіті,
- оформлення підписки по загальному фонду на меншу суму.
Станом на 01.01.2018 року простроченої дебіторської заборгованості не
має.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року склала
56578,46 грн.
КПКВК 2301070 -6141,21 грн.
КПКВК 2301170 - 50437,25 грн.
в тому числі:
За розрахунками з оплати праці:0,00 грн
За розрахунками із соціального страхування'. 0,00 грн
Розрахунки за товари, роботи і послуги: 56578,46 грн.
Кредиторська заборгованість лишилась несплаченою у зв’язку з
несплатою фінансових зобов'язань згідно укладених договорів про надання
товарів та послуг за державні кошти, які надавались протягом 2014 року на
окупованій території Донецької області, а саме м. Донецька. Організації та
підприємства, з якими було укладені договори про надання товарів та послуг
за державні кошти, також знаходяться на окупованій території Донецької
області. Розбіжність між кредиторською заборгованістю та зареєстрованими
фінансовими

зобов’язаннями

пояснюється

тим,

що

у

2017

році

заборгованість не була зареєстровано у органах Держказначейства у зв’язку
з відсутністю документів ( які залишились на неконтрольованій території)
для взяття на облік.
В порівнянні з початком року кредиторська заборгованість не
змінювалась.
Розрахунки по спеціальному фонду:
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Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами
(форма № 7д) за спеціальним фондом:
дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року склала
9919774,38 грн.,
в тому числі:
- за доходами - 9902208,42 гри.
За розрахунками за товари, роботи, послуги —9902208,42 грн: ( у т.ч.
6797845,25грн за послуги надані до 01.07.2014 року у м.Донецьк)
- за видатками - 17565,96 грн. (попередня оплата за періодичні
видання)
кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала
22047904,60 грн. в тому числі:
- за доходами - 21326672,18 грн. (одержано попередню оплату на
надання освітніх послуг - 21326672,18 грн.
- за видатками -

721232,42 грн. (кредиторська заборгованість

минулих періодів).
У порівнянні з початком року кредиторська заборгованість зменшилась
на 39931,00грн за рахунок сплачення заборгованості перед ТОВ «Монблан»
по договору 82 від 11.04.2014року згідно наказу про примусове виконання
рішення господарського суду Донецької області № 905/670/17 від 09.06.2017
року
Кредиторська заборгованість лишилась несплаченою у зв’язку з
несплатою фінансових зобов'язань згідно укладених договорів про надання
товарів та послуг за державні кошти, які надавались протягом 2014 року на
окупованій території Донецької області, а саме м. Донецька. Організації та
підприємства, з якими було укладені договори про надання товарів та послуг
за державні кошти, також знаходяться на окупованій території Донецької
області.
Розбіжність між кредиторською заборгованістю та зареєстрованими
фінансовими зобов'язаннями

пояснюється тим, що у

2017 році
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заборгованість не була зареєстровано у органах Держказначейства у зв’язку
з відсутністю документів ( які залишились на неконтрольованій території)
для взяття на облік, у тому числі:
КПКВК 2301070 (спеціальний фонд)
Станом

на

01.01.2018року

кредиторська заборгованість

складає

667549,29 грн
КПКВК 2301170 (спеціальний фонд)
Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість складає 19438,34
грн.,

КПКВК 2301120 (спеціальний фонд)
Станом на 01.01.2018року

кредиторська заборгованість складає

1800,00 грн.
КПКВК 2301020(спеціальний фонд)
Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість складає 32444,79
грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованість строк позовної давності
якої становить більш як 3 роки подана до МОЗ України до списання.
Розрахунки за операціями, які не відносяться до виконання
кошторису
Дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, які не
відносяться до виконання кошторису станом на 01.01.2018 рокускладає:
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року склала318236,70 грн., в тому числі:
За розрахунками із соціального страхування - 248049,69 грн. (указана
сума утворилась

станом

на

01.07.2014

року

шляхом

несплати

за

зареєстрованими листами непрацездатності у ФСС ТВП м.Донецьк), у т.ч.:
розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок
тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами допомоги у
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за 2014 рік у сумі -237220,94грн;
допомога ЧАЕС - 10828,75 грн.
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Інша поточна дебіторська заборгованість -

70187,01 грн.: в тому

числі:
несплата штрафів, пені за пільговими кредитами на навчання,
отриманими станом на 01.07.2014року ум. Донецьк - 18776,84 грн.
бланки суворої звітності у підзвіті -51410,17 грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року склала1154591,12 грн., в т. ч:
- за розрахунками з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 10828,75грн.,
- за розрахунками з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального
страхування на випадок тимчасової втрати працездатності - 237220,94грн.,
- Інші поточні зобов ’язання -18776,84 грн.: в тому числі:
несплата штрафів, пені за пільговими кредитами на навчання,
отриманими станом на 01.07.2014року ум. Донецьк - 18776,84 грн.
-за розрахунками з депонентами - 887764,59 грн.
Фінансовий результат:
Фінансовий результат виконання кошторису на кінець звітного періоду
становить 23 939 044,00 грн, який складається:
Із накопиченого фінансового результату минулих року в сумі - 21
592 487,00 грн;
Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду в сумі - 2
346557,00 грн.

ЗАКЛЮЧЕННЯ
Основними напрямками роботи університету у 2018 році є:
- поліпшення якості підготовки фахівців, як теоретичного рівня
підготовки, так і оволодіння ними практичними навичками і вміннями,
- подальший розвиток наукової діяльності, підготовка власних
кандидатів та докторів наук,
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- подальший розвиток матеріально-технічної бази університету,
остільки виш є переміщеним ВНЗ,
- профілактика та запобігання корупції,
-

поліпшення

економічних

та

фінансових

показників

закладу,

залучення інвестицій для розвитку університету.
Крім того в університеті проводиться навчання всіх науковопедагогічних співробітників англійській мові для того, щоб протягом
найближчих 3-х років всі викладачі володіли англійською мовою на рівні В2.

В.о. ректора, професор

П.Г. Кондратенко
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