
Проект рішення 

Від 18.02. 2021 року                                  м. Бурштин                               № 2520 

 

Про затвердження Програми розвитку та фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня»  

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області на 2021 - 2025 роки 

 

 

З метою зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом 

формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню 

доступної і високоякісної вторинної медичної допомоги, поліпшення фінансового 

забезпечення, розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради, відповідно до статей 25, 

26 Закону України ―Про місцеве самоврядування в Україні‖, враховуючи рекомендації комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021 -2025 роки (далі - Програма) - додається. 

2. Директору КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Володимиру Василику 

забезпечити неухильне виконання заходів Програми. 

3. Фінансовому відділу міської ради (Ольга Петровська) при внесенні змін до міського 

бюджету на 2021-2025 роки передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з 

можливостей дохідної частини міського бюджету. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва (Тетяна Сенчина) та на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Василь Андрієшин 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Автор проєкту рішення: 

Директор КНП «Бурштинська ЦМЛ»                                                          Володимир Василик 

 

Погоджено: 
 

Перший заступник міського голови                                                             Ростислав Стасько 

18.02.2021 

    

Керуюча виконавчим комітетом міської ради                                        Надія Кицела 

18.02.2021 

 

Начальник юридичного відділу                                                             Марія Михайлишин 

18.02.2021 

 

Загальний відділ                                                                                    Марія Яцик 

18.02.2021 

 

Секретар міської ради                                                                           Роман Іванюк 

18.02.2021 

 

 
   



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської  ради 

«Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2021 -2025роки» 

           

 

1. Ініціатором та розробником  подання проєкту рішення Про затвердження Програми 

розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області  на  2021-2025роки, є директор  закладу Володимир Василик. 

2. Обґрунтування рішення: програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області  на 2021-2025роки ( далі Програма) , розроблена на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 24.05.1997р. 

№280/97-ВР, Цивільного кодексу України від 16.01.02003р.№435-ІV, Господарського 

кодексу України від 16.0.2003р. №436-ІV, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. 

№2456-ІV, розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформи фінансування 

системи охорони здоров. №1013-р. та рішення міської ради від 28.12.2019р. № 01/86-19 

«Про створення Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області. 

3. Прийняття даного рішення дасть змогу підвищити ефективність роботи закладу, 

збільшить питому вагу надання медичних послуг, допоможе стабілізувати тенденцію по 

зниженню смертності від хронічних захворювань та передчасної смертності осіб 

працездатного віку. 

4. Термін проведення звітності : І-й квартал року за звітним періодом. 

 

 

 

 

Директор  

 КНП « Бурштинська центральна міська лікарня»                                        В.Є.Василик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради від  

_______2021 №________ 

Програма 

розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано- 

Франківської області на 2021- 2025 роки. 

Замовник Програми 

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»В.Василик 

Керівник Програми 

Заступник міського голови В.Чуйко 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник фінансового відділу міської ради О. Петровська 

Юридичний відділ  ____________________ 



В.Чуйко 

П А С П О Р Т  

Програми розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2021-2025роки 

1. Ініціатор розробленої програми (замовник) - КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» (В.Василик) 

2. Розробник програми - КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

3. Термін реалізації програми -2021-2025 роки 

4. Етапи фінансування програми - 2021-2025 роки 

 

6. Прогноз результатів виконання програми 

Виконання основних положень зазначеної програми дасть змогу: 

- підвищити ефективність роботи закладів вторинної медичної допомоги з 

метою подолання несприятливих демографічних тенденцій; 

- збільшити питому вагу надання медичних послуг вторинної ланки 

медицини;  

- стабілізувати та досягти тенденції по зниженні смертності від хронічних 

захворювань; 

- стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності 

осіб працездатного віку; 

7. Термін проведення звітності:  

1 квартал  звітного періоду.  

Замовник програми: 

Директор КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня»В.Василик 

Керівник програми: 

Заступник міського голови

5. Обсяги фінансування програми (тис. гри.) (перелік заходів, обсяги та джерела 

фінансування цільової програми додаються) 

 
Рік Обсяги фінансування (тис. грн.) Джерело фінансування Всього 

   

2021-
2025 В межах кошторисних призначень місцевий бюджет 

 

 
   

 



Обгрунтування доцільності програми розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2021-2025 роки. 

Загальна частина 

Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською цінністю, від якої 

залежить економічний, фізичний та духовний потенціал суспільства. 

Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області на 2021-2025 роки (далі - Програма), розроблена на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 24.05.1997р. № 280/97-ВР, Цивільного кодексу 

України від 16.01.2003р. № 435-ІУ, Господарського кодексу України від 16.01.2003р. № 436-

ІУ, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-УІ, розпорядження КМУ «Про 

схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» від 30.11.2016р. № 

1013-р. та рішення міської радивід 28.12.2019 № 01/86-19 «Про створення комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради». 

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального 

некомерційного підприємства, здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не 

передбачає отримання прибутку, та спрямовану на досягнення, збереження, зміцненім 

здоров'я населення. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через 

розрахунковий рахунок в Галицькому управлінні державної казначейської служби України в 

Івано-Франківській області та розрахункові рахунки в установах банків. 

Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна 

забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня 

здоров’я та покращення якості життя населення. Значною складовою у забезпеченні 

висококваліфікованої медичної допомоги населенню є амбулаторна та стаціонарна допомога. 

Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення від туберкульозу, 

онкології, серцево-судинних захворювань, бронхолегеневої патології, цирозу печінки, 

ускладнень виразкової хвороби шлунка, збільшення післяопераційних ускладнень потребує 

пошуку нових ресурсів, використання високих технологій, удосконалення принципів 

практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладу. 

Затвердження Програму розвитку та підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано- 

Франківської області на 2021-2025роки (далі - Програма) дозволить запровадити системний 

підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони здоров'я з використанням сучасних 

інформаційних систем та залученням до реалізації програмних заходів за рахунок коштів 

місцевого бюджету, громадських організацій і самого населення, зміцнити потенціал 

медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність. 

Щорічно галузь охорони здоров’я недофінансовується до потреби. Основною 

проблемою, на яку буде спрямована Програма, проблема фінансового характеру - нестача 

коштів на оплату поточних та капітальних видатків. Дефіцит фінансового ресурсу 

унеможливить подальшу роботу комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня», в тому числі роботу з утримання кваліфікованого персоналу, 



забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі, проведення закупівлі матеріалів, 

медикаментів та продуктів для харчування стаціонарних хворих, покращення матеріально- 

технічної бази тощо. 

Отже, без належної фінансової підтримки функціонування підприємства буде 

неможливе та може призвести до краху медичної галузі нашого міста. 

За необхідності надання вчасної та якісної медичної допомоги, виникає потреба у 

наданні Комунальному некомерційному підприємству «Бурштинська центральна міська 

лікарня» додаткової фінансової підтримки, в тому числі з місцевого бюджету, а також 

підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території міста. 

Мета Програми 

Метою Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано- 

Франківської області є надання вчасної та якісної медичної допомоги по наданню медичних 

послуг на 2021 -2025 роки, забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та 

смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування 

системи надання населенню доступної і високоякісної вторинної медичної допомоги. 

Заходи Програми 

Відповідно до поставлених завдань комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» передбачається здійснення таких заходів: 

попередження, лікування, локалізація масових інфекційних захворювань;  

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на 

пільгових умовах; 

поточні видатки комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня», які не будуть долучені до програми медичних гарантій 

створення резерву медикаментів та виробів медичного призначення;  

оплата праці працівникам закладу, преміювання;  

проведення рентгенологічних обстежень призовників; 

відшкодування вартості ненаркотичних та наркотичних знеболюючих засобів, для 

лікування онкологічних захворювань; 

стаціонарного лікування пільгових категорій населення:учасниківантитерористичної 

операції та членів їх сімей, учасників бойових дій, інвалідів війни, інвалідів І та II груп 

загального захворювання, інвалідів трудового каліцтва, згідно постанови КМУ від 17.09.1998 

№1303; 

оплата енергоносіїв для КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»; 

фінансування капітальних видатків:оновлення матеріально-технічної бази, 

проведення капітальних ремонтів, реставрацій об’єктів, закупівля необхідного медичного 

обладнання, м’якого та твердого інвентарю. 

Фінансове забезпечення програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства  України за рахунок: 

— коштів державного та обласного бюджету у вигляді інших субвенцій; 

— коштів місцевого бюджету; 

— коштів, отриманих від надання підприємством платних послуг; 



— інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються закладом на 

виконання запланованих заходів Програми. 

Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовані суми фінансової підтримки 

наведені в Додатку до Програми. 

Обсяг фінансування Програми визначається , виходячи з конкретних завдань та 

потреб. 

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається комунальним 

некомерційним підприємством «Бурштинська центральна міська лікарня» до міської ради не 

пізніше ніж 1 – ого кварталу, наступного за звітним періодом. 

Очікувані результати виконання програми 

Виконання заходів Програми сприятиме: 

— забезпеченню вчасного та безперебійного медичного обслуговування 

населення; 

— покращенню якості та ефективності надання лікувально-профілактичної 

допомоги; 

— зниженню рівня захворюваності та смертності населення; 

— покращенню матеріально-технічної бази підприємства; 

— підвищенню укомплектованості закладу кваліфікованими медичними 

кадрами; 

— забезпеченню своєчасності розрахунків та недопущення виникнення 

заборгованості підприємств



 
Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування 

Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного 
Підприємства «Бурштинська центральнаміськалікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. на 2021-2025роки 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Найменування заходу 

 

 

 

 

Виконавець 

 

 

 

Термін 

викона 

ння 

Очікувані результати 

 

 
Місцевий 

бюджет,

тис.грн 

Коштів 

державно

го 

Бюджету

у вигляді 

медичної 

 

Коштів 

обласного 

бюджету 

у вигляді 

інших 

субвенцій 

 

Коштів,отрим

аних від 

надання 

підприємством

платних 
послуг 

 

 

Інші 

джерела 

фінансуванн

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

1. 

 

Надання фінансової 

підтримки коммунальному 

некомерційному 

«Бурштинська 

центральнаміська 

лікарня»: 

 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська 

лікарня» 

 

 

2021- 
2025 

В межах 

наявного 

фінансового

ресурсу 

місцевого 

бюджету 

 

 

 
- 

  

 

 
- 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 
2 

 

Відшкодування фактичних 

витрат на виплату та 

доставку пенсій, 

призначених на пільгових 

умовах 

КНП 
«Бурштинська 

центральнаміс

ькалікарня» 

 

 

2021- 
2025 

В межах 

наявного 

фінансового

ресурсу 

місцевого 

бюджету 

 

 

 
- 

    
Проведення 

своєчасних 

розрахунків по 

відшкодуванню 

пільгових пенсій 

 

 

 
3 

Поточні видатки комунального КНП 
 

 

2021- 
2025 

В межах 
 

 

 
- 

    

 

 
- 

Некомерційного підприємства «Бурштинська наявного 

«Бурштинська центральна 

міська лікарня», які 

небудуть 

 центральна фінансового

ресурсу 
долучені до 
програмимедичних 

міська місцевого 

гарантій лікарня» бюджету 

 

 

 
4 

 

 
Створення резерву 
медикаментів та 
виробів медичного 
призначення 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

 

 

2021- 
2025 

В межах 

наявного 

фінансового

ресурсу 

місцевого 

бюджету 

 

 

 
- 

    
Забезпечення 

закладів 

медикаментами та 

виробами медичного 

призначення 

 

 

 
5 

 

 

Оплата праці 

працівникам 

закладу,преміювання 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2021- 
2025 В межах 

наявного 

фінансового

ресурсу 

місцевого 

бюджету 

 

 

 
- 

    

 

 
- 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

6 

 

 
Проведення 

рентгенологічних обстежень 

призовників 

КНП 

«Бурштинська

центральна 

міська 

лікарня» 

2021- 
2025 

В межах 

наявного 

фінансово

горесурсу 

місцевого 

бюджету 

 

 

- 

    
Забезпечення 

розхідними 

матеріалами для 

роботи флюорографа 

 

 

7 

 

Відшкодування вартості не 

наркотичних та наркотичних 

знеболюючих засобів, для 

лікування онкологічних 

захворювань 

КНП 

«Бурштинська

центральна 

міська 

лікарня» 

2021- 
2025 

В межах 

наявного 

фінансово

горесурсу 

місцевого 

бюджету 

 

 

- 

   Раннє виявлення 

онкопатології. 
Покращення якості 

надання допомоги 

онкологічним 

хворим. 

 

 

 

 

8 

Стаціонарного лікування 

пільгових категорій 

населення:учасників 

антитерористичної операції 

та членів їх сімей,учасників 

бойових дій,інвалідів 

війни,інвалідівІтаIIгруп 

загального 

захворювання,інвалідів 

трудового 

каліцтва,згіднопостановиКМ

Увід17.09.1998 №1303. 

КНП 

«Бурштинська

центральна 

міська 

лікарня» 

2021- 
2025 

 

 
В межах 

наявного 

фінансово

горесурсу 

місцевого 

бюджету 

 

 

 

 

- 

    

 

Досягнення ремісії у 

хронічних 

хворих,шляхом 

лікування загострень 

хвороби в умовах 

стаціонару 

 

 
 

9 

 
 

Оплата енергоносіїв для КНП 

«Бурштинська 

центральна міська 

лікарня» 

КНП 

«Бурштинська

центральна 

міська 

лікарня» 

2021- 
2025 В межах 

наявного 

фінансово

горесурсу 

місцевого 

бюджету 

 

 
 

- 

    
Забезпечення 

повноцінного 

функціонування

закладу 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

10 

 

 
Фінансування 

капітальних видатків: 

КНП 
«Бурштинська

центральна 

міська 

лікарня» 

2021- 
2025 

В межах 

наявного 

фінансового 

ресурсу 

місцевого 

бюджету 

 

 

- 

    

 

- 

 

 

 

 

 

 
10.1 

 

 

 

 

 
 

Оновлення 

матеріально-технічної 

бази 

КНП 
«Бурштинська

центральна 

міська 

лікарня» 

2021- 
2025 

В межах 

наявного 

фінансового 

ресурсу 

місцевого 

бюджету 

 

 

 

 

 

 
- 

   Доукомплектування

робочих місць 

сучасною 

комп’ютерною та 

іншою 

оргтехнікою,придба

ння медичного 

облад-нання і 

предметів 

довгострокового 

користування, 

придбання спеці- 

алізованого 

(спеціального)

транспорту  

 

 

10.2 

 

Проведення капітальних 

ремонтів,реставрацій 

об’єктів 

КНП 
«Бурштинська

центральна 

міська 

лікарня» 

2021- 
2025 

В межах 

наявного 

фінансового 

ресурсу 

місцевого 

бюджету 

 

 

 

- 

   

 
Приведення до 

належного стану 

будівель 

 

 
 

10.3 

Закупівля необхідного 

медичного 

обладнання,м’якого та 

твердого інвентарю 

КНП 
«Бурштинська

центральна 

міська 

лікарня» 

2021- 
2025 

В межах 

наявного 

фінансового 

ресурсу 

місцевого 

бюджету 

 

 
 

- 

    

Надання якісних 

медичних послуг 

населенню міста 

Бурштина та 

Бурштинської ОТГ 

Директор КНП "Бурштинська ЦМЛ"                                         Василик В. Є.





 


