
                                                                     Додаток  

                                                                                                                                        до Програми розвитку та фінансової  підтримки   

                                                                                                                                комунального некомерційного підприємства  

                                                                                                                             «Бурштинська центральна міська лікарня»  

                                                                                                     Бурштинської міської ради  

                                                                                                                    Івано-Франківської обл. на 2020 рік 

  

Перелік 

заходів, обсяги та джерела фінансування 

Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. на 2020 рік 

 

№ Найменування заходу Виконавець 
Термін 

виконання 

Очікувані результати 

Місцевий бюджет, 

тис.грн 

 

Інші 

джерела 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Надання фінансової підтримки комунальному 

некомерційному  «Бурштинська центральна міська 

лікарня»: 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2020 

В межах наявного 

фінансового ресурсу 

місцевого бюджету 

 

– 

 

 - 



1 2 3 4 5 6 7 

1.1 
Відшкодування фактичних витрат на виплату та 

доставку пенсій, призначених на пільгових умовах 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2020 

В межах наявного 

фінансового ресурсу 

місцевого бюджету 

- 

Проведення 

своєчасних 

розрахунків по 

відшкодуванню 

пільгових пенсій 

1.2 

Поточні видатки комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня»,  які не будуть долучені до програми 

медичних гарантій 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2020 

В межах наявного 

фінансового ресурсу 

місцевого бюджету 

- - 

1.3 
Створення резерву медикаментів та виробів 

медичного призначення 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 2020 

В межах наявного 

фінансового ресурсу 

місцевого бюджету 

 

– 

 

Забезпечення 

закладів 

медикаментами та 

виробами медичного 

призначення 

1.4 Оплата праці працівникам закладу, преміювання 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2020 

В межах наявного 

фінансового ресурсу 

місцевого бюджету 

 

– 

 

- 



1.5 
Проведення рентгенологічних обстежень 

призовників 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2020 

В межах наявного 

фінансового ресурсу 

місцевого бюджету 

 

– 

 

Забезпечення 

розхідними 

матеріалами для 

роботи флюорографа 

1.6 

Відшкодування вартості ненаркотичних та 

наркотичних знеболюючих засобів, для лікування 

онкологічних захворювань 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2020 

В межах наявного 

фінансового ресурсу 

місцевого бюджету 

 

– 

 

Раннє виявлення 

онкопатології. 

Покращення якості 

надання допомоги 

онкологічним 

хворим. 

1.7 

Стаціонарного лікування пільгових категорій 

населення: учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей, учасників бойових дій, інвалідів 

війни, інвалідів І та ІІ груп загального 

захворювання, інвалідів трудового каліцтва, згідно 

постанови КМУ від 17.09.1998 №1303. 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2020 

В межах наявного 

фінансового ресурсу 

місцевого бюджету 

 

– 

 

Досягнення ремісії у 

хронічних хворих, 

шляхом лікування 

загострень хвороби в 

умовах стаціонару 

1.8 
Оплата енергоносіїв для КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2020 

В межах наявного 

фінансового ресурсу 

місцевого бюджету 

 

– 

 

Забезпечення 

повноцінного 

функціонування 

закладу 



1.9 Фінансування капітальних видатків: 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2020 

- - - 

1.9.1 Оновлення матеріально-технічної бази 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2020 

- - 

Доукомплекту-вання 

робочих місць 

сучасною 

комп’ютерною та 

іншою оргтехні-кою, 

придбання 

медичного облад-

нання і предметів 

довгострокового 

користування, 

придбання спеці-

алізованого 

(спеціального) 

транспорту 

1.9.2 
Проведення поточних та капітальних ремонтів, 

реставрацій об’єктів 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2020 

- - 

Приведення до 

належного стану 

будівель 



1.9.3

. 

Закупівля необхідного медичного обладнання, 

м’якого та твердого інвентарю 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

2020 

- - 

Надання якісних 

медичних послуг 

населенню м. 

Бурштин та с. 

Вигівка 

 

 

 

 

Директор КНП  

«Бурштинська центральна міська лікарня»                                                                            В. Василик 

 

 


