
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від  28.04.2016                                                                                                   №   77 

 

 

Про   звернення Департаменту охорони здоров’я  

Івано-Франківської ОДА щодо оптимізації ліжкового 

фонду КО «Бурштинська центральна міська лікарня».  

 

 

         Розглянувши звернення Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА 

щодо оптимізації  ліжкового фонду КО «Бурштинська центральна міська лікарня» від 

22.03.2016 року № 381/01-22/50 та інформацію головного лікаря КО «Бурштинської 

центральної міської лікарні» від 28.03.2016 року № 85,  встановлено наступне.  

        Відповідно до Постанови Кабінету  Міністрів   України від 25.11.2015 року № 1024 

«Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у 

розрахунку на  10 тис. населення»,  наказу МОЗ України  від   01.022016 р. «Про 

затвердження Методики щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у 

розрахунку на 10 тис. населення», запропонований департаментом ОДА  проект 

оптимізації ліжкового фонду міської лікарні    передбачає скорочення   66  ліжок,  

залишивши 55, що не відповідає реальній потребі   в  забезпеченні  населення медичними 

послугами. 

         Відповідно до договору  між Галицькою районною радою  та  Бурштинською  

міською радою, в даний час  лікарня  додатково   обслуговує населення навколишніх сіл 

Галицького району в загальній кількості  21 тис. чол. На  обслуговування сільського 

населення з районного бюджету в  міський бюджет  передано  1  150 тис. грн.. 

         Враховуючи перспективу створення  Бурштинської об’єднаної територіальної 

громади  із загальною чисельністю 27 тис. чол., є необхідним збереження міської лікарні з 

наявним ліжковим фондом 120 ліжок, що не суперечитиме Постанові Кабінету Міністрів 

України від 25.11.2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення 

стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на  10 тис. населення». 

         В 2016 р. з власних надходжень міського бюджету  на утримання   міської лікарні 

передбачено  6 095 300 грн., в тому числі  на  утримання   стаціонарних ліжок   -  4 200 

тис. грн., покращення  медичного забезпечення, харчування та  інше  - 1 825 300 грн. 

        На території м. Бурштин знаходиться одне з найбільших на Прикарпатті  

промислових підприємств ВП «ДТЕК Бурштинська ТЕС» та  багато інших супідрядних 

організацій з великою кількістю  працюючих, які потребують  надання   якісної медичної   

допомоги, в тому  числі  стаціонарної.  

        Згідно  з стратегією соціального  партнерства міста з компанією ДТЕК в 2013 – 2015 

роках в розвиток  КО «Бурштинська центральна міська лікарня»  було вкладено 5 млн. 445 

тис. грн.( для придбання обладнання -2 млн. 400 тис. грн.;  енергозбереження - 1 млн. 151 

тис. грн.; ремонт ліфта - 940 тис. грн.; придбання спецавтотранспорту (реанімобіль) - 700 

тис. грн.; навчання спеціалістів -50 тис. грн., та  інше.), а також відповідна програма 

затверджена   до  2020 року. 

         Показник використання ліжкомісць в міській лікарні найбільший в області  ( 325 днів   

в 2015 році   і  100,7 %  виконання ліжкоднів в першому  кварталі 2016 року).  

 

 



 

 

 

         Враховуючи викладене, керуючись Постановою Кабінету  Міністрів   України 

 від 25.11.2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними 

лікарняними ліжками у розрахунку на  10 тис. населення»,  наказом МОЗ України  від   

01.022016 р. «Про затвердження Методики щодо забезпечення стаціонарними 

лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив: 

 

1. Рекомендувати міській раді визнати недоцільним скорочення  в   2016 р.  стаціонарних   

ліжкомісць  в  КО «Бурштинська центральна міська лікарня» залишивши  120 наявних 

ліжкомісць. 

 

2. Копію даного рішення направити в Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації. 

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови Надію 

Кицелу. 

 

 

Міський голова                                                               Роксолана Джура 
  

 

 

 

 
 

 


