
 

Пояснювальна записка 

 
до проєкту рішення Бурштинської міської ради від  16.04.2020 № 2032 

«Про затвердження  Програми розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської  ради Івано-Франківської області на 2020 рік». 

 

Обґрунтування прийняття рішення. 

 

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської  ради є 

самостійним господарюючим суб’єктом, здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не 

передбачає отримання прибутку, та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я 

населення. 

Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна 

забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня 

здоров’я та покращення якості життя населення. 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. 

Даний проєкт рішення 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 спрямовано даний проєкт рішення - 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. 

 

Мета прийняття рішення 

 

Головною метою даного проєкту рішення є 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. 

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 до зниження смертності від хронічних захворювань; 

- стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності осіб працездатного 

віку; 

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

 

Проект рішення сформовано 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». 

 
3. Фінансово-економічне обґрунтування. 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за 

рахунок: 

 коштів державного бюджету у вигляді медичної субвенції; 

 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 до 25 січня року, наступного за звітним періодом. 

  
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

 
Даний проєкт рішення 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; 

 

 

Директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»                 Володимир Василик 


