
\ П Р О Т О К О Л

громадських слухань

Про реорганізацію шляхом перетворення КО «Бурштинська центральна міська лікарня» в 
комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня

12 жовтня 2018року

Присутні:

Учасники громадських слухань членів територіальної громади міста Бурштин (с. Витівка) 
в кількості 121 особа (список -  у додатку 1 до цього протоколу).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря слухань.
2. Про обрання лічильної комісії
3. Затвердження регламенту слухань
4. Виступ міського голови
5. Надання інформації про стан справ та втілення реформи в медичні заклади України та 

області.
6. Представлення проекту «Про реорганізацію шляхом перетворення КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» в комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська 
центральна міська лікарня»

7. Різне
1. Обрання секретаря слухань.

СЛУХАЛИ:
І.Про обрання секретаря слухань.
Виступили:

1. Івасюк Л.Р 
ГОЛОСУВАЛИ:

“За" 121 ;

“Проти” 0 :

“Утримались” 0 ;

“Не голосували” 0 ;

“Всього було присутніх жителів під час даного голосування” 121 

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати секретарем слухань:

Прізвище, ім’я, по-батькові Марчук Наталію Ярославівну 

Рік народження Г 

Серія і номер паспорта

Домашня адреса м.Бурштин, вул. Проектна, 13.



2.Про обрання лічильної комісії:
СЛУХАЛИ:
І.Про обрання лічильної комісії.
Виступили:

1. Івасюк Л.Р 
ГОЛОСУВАЛИ:
“За" _____121 ____;
“Проти” ___0_____;
“Утримались” ___0_____;
“Не голосували” ___0_____;
“Всього було присутніх жителів під час даного голосування” ____121____

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати склад лічильної комісії:
Шкарпович М.В 
Сопільняк Б.С 
Мельник С.П
З.Затвердження регламенту слухань.

ВИСТУПИЛИ:

1. Івасюк Л.Р 

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 100 ;

“Проти” 0 ;

“Утримались” 0 ;

“Не голосували” 21 ;

“Всього було присутніх жителів під час даного голосування” 121 

УХВАЛИЛИ:
Затвердити наступний регламент громадських слухань:

• на вступне слово головуючого до 10 хвилин;

• на доповідь до 15 хвилин;

• на кожну із не більше двох співдоповідей до 10 хвилин;

• відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом до 60 хвилин;

• на виступи експертів до 10 хвилин;

• на виступи в обговоренні до 3 хвилин.

ВИСТУПИЛИ:
Івасюк Л.Р- депутат міської ради, яка ознайомила присутніх з проектом рішення від 
28.08.2018 року №1244 «Про реорганізацію шляхом перетворення КО «Бурштинська



центральна міська лікарня» в комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська 
центральна міська лікарня».
Джура Р.О - міський голова, яка привітала учасників громадських слухань, про проект та 
ініціаторів проекту, про реформу в Бурштинській центральній міській лікарні, про 
первинний та вторинний центр, про підтримку проекту рішення.
Лесів П.В - головний лікар Коломийської центральної районної лікарні, який доповів про 
реформу в лікарні м. Коломия, про медичну субвенцію на 2019 рік, про заробітну плату і 
колективний договір в лікарні міста Коломия.
Василик В.Є -  депутат міської ради, який попросив озвучити негативні наслідки реформи. 
Лесів П.В -  який наголосив що все залежить від статуту лікарні.
Тарнавський М.П- який запропонував озвучити за який останній місяць отримали лікарі в 
місті Коломия заробітну плату.
Лесів П.В -  повідомив, що за вересень місяць отримали, зараз аванс буде за жов тень. 
Федоришин В.Є - головний лікар закладу “Івано-Франківський обласний госпіталь 
ветеранів війни” , який розповів про реформу в Україні та області.
Василик В.Є- який ознайомив з проектом рішення «Про реорганізацію шляхом 
перетворення КО «Бурштинська центральна міська лікарня» в комунальне некомерційне 
підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня».
Сопільняк С.М -  головний лікар КО «Бурштинської центральної міської лікарні», який 
ознайомив присутніх з презентацією «Реорганізація вторинної ланки КО «БЦЛ»». 
Федоришин В.Є -  про збереження лікарні, ліцензію, вартість послуг.
Сопільняк С.М -  про вартість медичної послуги.
Піцуряк М.В - голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики, 
депутат обласної ради, який розповів про реформу в медицині, про створення 
некомерційного підприємства.
Мельничук В.Б - головний лікар Коломийського центру первинної медико-санітарної 
допомоги, який розповів про первинну ланку в м. Коломия.
Піцуряк М.В -  як в Коломийському центрі видають направлення на флюорографію та 
аналізи.
Мельничук В.Б -  який повідомив про проблеми первинної ланки.
Івасюк Л.Р -  яка повідомила про субвенцію з міського бюджету.
Тарнавський М.П -  який повідомив про реформу та пілотний проект.
Федоришин В.Є -  про молодих фахівців.
Васютин В.У -  в.о голови профкому Бурштинської ТЕС, про те чому немає якісних послуг 
Карвацький І.З -  депутат міської ради, про реорганізацію лікарні та медичний огляд. 
Джура Р.О -  яка доповіла про акредитацію лікарні та реформи.
Меретько Н.Я -  заступник головного лікаря КО «Бурштинської центральної міської 
лікарні», яка доповіла про обладнання в медицині.
Лесів П.В -  який наголосив про залучення депутатів до покупки обладнання. 

ВИСТУПИЛИ:
Івасюк Л.Р- яка поставила на голосування проект рішення «Про реорганізацію шляхом 
перетворення КО «Бурштинська центральна міська лікарня» в комунальне некомерційне 
підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня».



/
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ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____17___ ;

“Проти” 59 :

“Утримались” 0 ;

“Не голосували”__35 :

“Всього було присутніх жителів під час даного голосування” 121 .

УХВАЛИЛИ:

Громада не підтримала проект рішення від 28.08.2018 року №1244 «Про реорганізацію 
шляхом перетворення КО «Бурштинська центральна міська лікарня» в комунальне 
некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня».

Івасюк Л.Р

Голова слухань

(прізвище та ініціали)

Секретар слухань

Марчук Н.Я

(підпис) (прізвище та ініціали)


