
                                                                                            
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

                                                                                                                                                                                              

Від 30 березня 2018 року                                                                                     № 07/49-18                                   

м. Бурштин 

 

Про програму фінансової підтримки   

Рогатинської міськміжрайонної філії   

Державна Установа « Івано-Франківський  

обласний лабораторний центр МОЗ України» 

на 2018 -2020 роки 
         

         Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                         

ст.3 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення", врахувавши рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку, 

міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки Рогатинської міськміжрайонної філії  

Державна Установа «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

на 2018 -2020 роки, що додається. 

 

2. Комісії з питань бюджету та економічному розвитку (В.Л.Рику) передбачити 

фінансування видатків на виконання заходів Програми у міському бюджеті на відповідні 

роки. 

  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань гуманітарної 

політики (І.М.Мазур) та заступника міського голови Н.Ю.Кицелу. 

 

 

              

 

 

Міський голова                                                                     Роксолана Джура 
  

 

 



Додаток 

до рішення Бурштинської  

міської ради 

від 30.03.2018  № 07/49-18 

 

 

 

Програма фінансової підтримки  Рогатинської міськміжрайонної філії  Державна 

Установа «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

на 2018 -2020 роки. 
        

 

Погоджено                                                                   Погоджено 

Голова  комісії з питань бюджету                           Голова постійної комісії  міської ради,           

та економічного розвитку                                        до компетенції якого належить Програма 

_________________     В.Л.Рик                                 __________________          І.М.Мазур 

«__» __________ 20__ року                                         «__» __________ 20__ року  

  

Погоджено                                                                  Погоджено                                                              

Начальник фінансового відділу                                Начальник відділу  економіки 

Бурштинської міської ради                                        і промисловості міської ради 

 

_________________ О.І.Петровська                          _________________ М.С.Назар 

«__» ________ 20__ року                                              «_ _» ________ 20__ року  

М.П. 

 

Погоджено                                                                     Керівник установи – розробник 

програми  

Начальник юридичного відділу                                      

міської ради 

 

_______________     В.Д.Данилюк                                 _____________________________                                                                      

«__» ________ 20__ року                                                 «__» ________ 20__ року  

  

 

 



ПАСПОРТ 

 

програми фінансової підтримки  Рогатинської міськміжрайонної філії  Державна 

Установа «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»   

на 2018-2020 роки. 

 

Замовник Програми: Бурштинська міська рада 

 

Розробник Програми:  виконавчий комітет Бурштинської міської ради 

  

Співрозробник програми: Рогатинська міськміжрайонна філія Державна Установа 

«Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

  

Назва нормативних документів  про необхідність розроблення Програми: 

Стаття 3 Закону України «Про  забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», стаття 5  Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

 

Відповідальний виконавець програми:    Рогатинська міськміжрайонна філія  Державна 

Установа « Івано - Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України». 

 

Термін реалізації  Програми : 2018-2020 роки. 

 

Фінансування Програми:  кошти міського бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення 

             Рогатинська міськміжрайонна філія  Державна Установа «Івано-Франківський       

обласний лабораторний центр МОЗ України»   є відокремленим структурним 

підрозділом Державної Установи  «Івано-Франківський обласний лабораторний центр 

МОЗ України», основним завданням якої є проведення лабораторних  та 

інструментальних досліджень  і випробувань  у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення; здійснення заходів, спрямованих на санітарну охорону 

території міста  Бурштина, Рогатинського та Галицького районів Івано – Франківської 

області від занесення та поширення інфекційних захворювань; проведення 

епідеміологічних розслідувань причин  і умов виникнення інфекційних захворювань, 

отруєнь, радіаційних аварій. 

 

2. Мета  Програми 

          Метою програми  є забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

в м. Бурштин та с.Вигівка, спрямованих на профілактику захворювань серед 

населення. 

 

3. Основні завдання Програми  

 

- Запобігти поширенню інфекційних хвороб, локалізацію та ліквідацію їх осередків, 

спалахів та епідемій; 

- Проведення лабораторних , інструментальних досліджень і випробувань  у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення; 

- Проведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань та отруєнь, 

розслідування причин і умов виникнення інфекційних захворювань, отруєнь. 

 

4. Очікувані результати 

- профілактика інфекційної захворюваності серед  жителів м. Бурштин та с.Вигівка, 

забезпечення епідемічного благополуччя на території Бурштинської міської ради.  

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

       Програма фінансової підтримки Державна Установа  « Івано - Франківський       

обласний лабораторний центр МОЗ України» на 2018-2020 роки реалізується в 

межах видатків, виділених міським бюджетом. Програма може включати 

позабюджетні кошти інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших 

юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України. 

 

6. Організація і контроль за виконанням Програми 

Координація діяльності та контроль за виконанням Програми покладається на 

виконавчий комітет Бурштинської міської ради  за поданням звітності 

Рогатинської  міськміжрайонної філії Державна Установа  « Івано - Франківський       

обласний лабораторний центр МОЗ України». 

 

 

Заступник міського голови                                                                    Н.Кицела 

 



Додаток 

До Програми розвитку 

фінансової підтримки 

             Рогатинської міськміжрайонної  

філії  Державна Установа 

 « Івано - Франківський      

  обласний лабораторний 

 центр МОЗ України»   

 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування   Рогатинської  міськміжрайонної  

філії  Державна Установа «Івано -Франківський  обласний лабораторний центр МОЗ 

України»  на 2018 рік. 

 

№ Найменування 

заходу 

Виконавець Термін 

викона

ння 

Фінансування (грн.) Очікуваний 

результат Місцевий 

бюджет 

(грн..) 

Інші 

джерел

а 

(грн.) 

1 Придбання 

лабораторного 

обладнання та 

спецзасобів 

Рогатинська 

міськміжрайонна 

філія  Державна 

Установа « Івано - 

Франківський       

обласний 

лабораторний 

центр МОЗ 

України»    

2018 

рік 

В межах 

кошторисни

х призначень 

- профілактика 

інфекційної 

захворюваност

і серед  

жителів м. 

Бурштина, 

забезпечення 

епідемічного 

благополуччя 

на території 

Бурштинської 

міської ради  

 

      

ВСЬОГО :  

                                                          в межах кошторисних призначень  

 

 

 

 

Розробник  Програми             __________________________       Б. М. Денега 

 

 

Керівник Програми                ___________________________      Н.Ю.Кицела 


