
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради «Про реорганізацію комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська лікарня» шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області.» 

 

від                         № 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу  Бурштинської 

міської ради 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

 

. Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1030, 

одним з основних завдань цієї реформи є перехід до оплати діяльності постачальників 

медичних послуг на основі конкретних результатів їх діяльності. Для цього необхідно 

змінити характер відносин між постачальником медичних послуг та їх замовником – 

відповідним розпорядником бюджетних коштів. 

На зміну командно-адміністративній моделі має прийти контрактна модель, в якій відносини 

регулюються договорами. За зазначеними договорами розпорядник бюджетних коштів 

діятиме в інтересах пацієнтів, а заклад охорони здоров’я виступатиме як постачальник 

послуг. 

Запровадження такої моделі взаємовідносин потребує надання державним та комунальним 

закладам охорони здоров’я управлінської та фінансової автономії. З урахування світової 

практики цю автономію передбачається забезпечити шляхом реорганізації, зокрема 

перетворення таких закладів охорони здоров’я у повноцінні суб’єкти господарської 

діяльності – комунальні підприємства. 

Разом з тим, з метою запобігання можливому надмірному податковому навантаженню на 

комунальні заклади охорони здоров’я, що будуть перетворені з бюджетних установ у 

підприємства, недопущення банкрутства та скорочення існуючої мережі комунальних 

закладів охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я комунальної форми власності доцільно 

перетворювати у комунальні некомерційні підприємства. 

 

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

 

В проекті пропонується припинити діяльність Комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська лікарня» шляхом реорганізації (перетворення) в КОМУНАЛЬНЕ 

НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області; створити комісію з реорганізації 

Комунальної організації «Бурштинська центральна міська лікарня» та затвердити її склад; 

комісії з реорганізації провести організаційно-правові заходи, передбачені чинним 

законодавством. 

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

 

Закон України « Основи законодавства України про охорону здоров’я». 

Закон України» Про внесення змін до деяких законодавчих актів Українищодо 

удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’явід 

06.04.2017 р. №2002-VIII. 

Розпорядження КМУ від 30.11.2016р.№1013-р «Про схвалення Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я. 

 



 
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження 

рішення. 

Прийняття проекту рішення  «Про реорганізацію комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська лікарня» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

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

області» сприятиме підвищення рівня медичного обслуговування, розширення можливостей 

щодо доступності та якості, збільшенню господарської і фінансової автономії, підвищення 

ефективності використання коштів та кадрового потенціалу. 

 
Доповідач: заступник міського голови Н.Кицела 

 

 

Заступник міського голови                                                             Н.Кицела 
 

 
 


