УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
Від «

д » о ц

2015 р.

м. Бурші и 11

№

Про перелік населених пунктів, які
обслуговуються КО «Бурш тинська
центральна м іська лікарня» та
організацію м едичного обслуговування
населених пункт ів Озерянської, Насташ инської,
П одільської, Д ем 'янівської, Коростовнчівської,
Старо М арт инівської, Тенет никівської сільських рад
1. В ідповідно до постанови В ерховної Ради У країни « Про віднесення міста
Бурштин Г алицького району! Івано-Ф ранківської області до категорії міст обласного
значення» від 1 1 березня 2014 року № 864-УІІ. вим ог статті 89 Б ю дж етного кодексу
України та ріш ення Г ал ицьк ої районної ради від 31 ж овтня 2014 року «Про передачу
хстанов та закладів» К ом унал ьною організацією «Б урш ти н ська центральна міська
лікарня» об слуговується населення м. Бурштин та с. Витівка. В підпорядкуванні міської
лікарні знаходиться Ф А П с. Витівка.
2. К ом унальній організації «Б урш тинська ц ентральна міська лікарня» проводити
забезпечення безкош товним и медикам ентами пільгової категорії громадян м. Бурш тин та
с. Витівка.
3. К ом унальній організації «Б урш тинська центральна міська лікарня» надавати
ургентну невідкладну медичну д опом огу всім громадянам незалежно від місця
проживання.
4. М еш кан ц ям населених пунктів О зерянської. Н асташ инської. Подільської.
Д е м ’янівської, К оростовнчівської, С таромартинівської, Т енетниківської сільських рад
медичне обслуговування ком унальною організацією «Б урш тинська центральна міська
лікарня» надається згідно рішення сесії районної ради від 31 жовтня 2014 р. «Про
передачу установ та закладів» після поступлення цільової суб венції з районного бю дж ет)
в б ю дж ет м. Бурштин для ком пенсації витрат за лікування хворих згідно укладених
договорів між Г ал и ц ьк ою районною радою та Б урш тинською м іською радою.
5. У випадку відсутності цільової субвенції
з районного б ю дж ету в б ю д ж ет
м. Б урш тин планову м едичну допомогу жителям сіл О зерянської, Насташ инської.
Подільської. Д е м ‘янівської. Коростовнчівської. С таромартинівської. 1енегниківської
сільських рад надавати у випадку компенсації пацієнтом матеріальних затрат на його
обслуговування.
6. К ом унальній організації «Б урш тинська центральна міська лікарня» статистичні
звіти надавати згідно розрахунку на населення м. Бурш тин та с. Витівка.
7. К онтроль за виконанням даного розпорядж ення покласти на заступника міського
голови М. Козар.

Міський голова

