
                                      

 

 

Проект рішення 

 

від  «15 » 03. 2021 р                                                                                  №2646 

 

Про затвердження фінансово – 

господарського звіту за 2020 рік 

Комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради                         

Івано-Франківської області 

 

 

 

          Відповідно до ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 

керуючись ч.10 ст. 78, ст. 75, 77 Господарського кодексу України, Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного 

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

Франківської області, затвердженого рішенням міської ради від 10.01.2020 року №04/87-20 та 

прийнятого рішенням міської  ради від  20.12.2019 року №21/85-19 «Про бюджет міста 

Бурштина на 2020 рік», міська рада 
 

вирішила: 

 

            1. Затвердити фінансово – господарський звіт за 2020 рік Комунального некомерційного 

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

Франківської області (додається). 

2. Відповідальність за показники звіту про виконання  фінансового – господарського 

звіту за 2020 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства 

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

області Володимира Василика. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення 

покласти на директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Володимира Василика. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

  

 

 

 

Міський голова                                                                                          Василь  Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту:  

   

Директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»                       Володимир Василик 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                            Володимир Чуйко 

              

  

Начальник фінансового відділу міської ради                                              Ольга Петровська 

 

Юридичний  відділ                                                                                         Марія Михайлишин 

 

Загальний відділ                                                                                             Марія Яцик 

 

Секретар ради                                                                                                 Роман Іванюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської  ради 

«Про фінансово – господарський звіт  за 2020рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області . 

           

 

1.           Ініціатором та розробником  подання проєкту рішення про фінансово - 

господарську діяльність закладу  Комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області за  2020рік, є директор  закладу Володимир Василик. 

2.           Обґрунтування рішення: прозвітувати про фінансово - господарську діяльність 

закладу  Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області ,  на підставі Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 24.05.1997р. №280/97-ВР, 

Цивільного кодексу України від 16.01.02003р.№435-ІV, Господарського кодексу 

України від 16.0.2003р. №436-ІV, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. №2456-

ІV, розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров. №1013-р. та рішення міської ради від 28.12.2019р. № 01/86-19 «Про 

створення Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано – Франківської області. 

3.  Термін проведення звітності : І-й квартал року за звітним періодом. 

 

 

 

 

Директор  

 КНП « Бурштинська центральна міська лікарня»                                        В.Є.Василик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                            рішення міської ради 

                                                                                                            від ______ №________ 

 

ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКИЙ ЗВІТ ЗА 2020 РІК  

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» БУРШТИНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
         Комунальне некомерційне підприємство   «Бурштинська центральна міська лікарня » 

багатопрофільний медичний  заклад    першого  рівня , який  надає спеціалізовану  

амбулаторну та стаціонарну   медичну допомогу населенню  Бурштинська об’єднана 

територіальна громада (24 470) чол. 

 

         В структуру КНП «Бурштинська центральна міська лікарня »  входить поліклініка, та 

стаціонарне  відділення на 100 ліжок (терапевтичні - 35, неврологічні - 20, хірургічні -10, 

травматологічні -5, урологічні -5, гінекологічні -5, дитячі -10, пологові-10), та відділення  

анестезіології  з ліжками інтенсивної терапії (6); лабораторія ( клінічна, серологічна та  

бактеріологічна) рентген-кабінет, фізкабінет, відділення функціональної діагностики;  

відділення  лікувальної   фізкультури та  масажу;  адміністративно -  господарська служба,  та  

інші.   

   Наявний  транспорт  -  4 автомобілі: 

 ЗАЗ ТF698К10 №АТ 7273ВВ; 

 ВАЗ-2016 №47-37; 

 УАЗ 3152-01; 

 PEUGEOT Boxer , mun B АТ 5697 ВМ. 

   

           В КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»  станом на 01.01.2020  року   

працювало  287,25 працівників з них: 

 

  64,5 штатних одиниці  лікарів;  

  121,25 шт. одн. середній медичний персонал;  

 55,25 шт. одн.  молодшого персоналу; 

  46,25 шт. одн.  іншого персоналу. 

 

24.09.2020року було проведено скорочення і штатна кількість працівників склала 237,75 

: 

 

 59,5 штатних одиниці  лікарів;  

 99,5 шт. одн. середній медичний персонал;  

 37,25 шт. одн.  молодшого персоналу; 

  40,50 шт. одн.  іншого персоналу; 

 1 шт.одн. фармацевт. 

 

У зв’язку із виробничою необхідністю штати збільшилися станом на 1.01.2021р .  і 

становлять 241,25шт. одн. 

 59,5 штатних одиниці  лікарів;  

 100,5шт.одн.середній медичний персонал;  

 37,25 шт. одн.  молодшого персоналу; 

  43,0 шт. одн.  іншого персоналу; 

  1 шт. одн. фармацевт. 

 

 

У закладі законтрактовані такі пакет основних  медичних гарантій : 

 хірургічні  операції дорослим та дітям у стаціонарі; 

 стаціонарна допомога дорослим та діт. без хірург. втручання; 

 медична допомога при пологах; 



 амбулаторна вторинна та третинна медична допомога включаючи стоматологічну 

допомогу; 

 гістероскопія, 

 езофагогастродуоденоскопія; 

 колоноскопія; 

 цистоскопія; 

 діагностика,лікування та супровід осіб з ВІЛ; 

 лікування осіб з психічними розладами. 

 

         В 2020 році кількість відвідувань в поліклініку  склала  58 489 чол., в стаціонарі 

проліковано  2 519 пацієнтів: 

- терапевтичному відділені проліковано - 948 пацієнтів, виписано – 1066; 

- хірургічному відділені проліковано -  272, виписано – 273; 

- травматологічному відділені – 85, виписано 87; 

- урологічному відділені –141, виписано – 147; 

- гінекологічне відділення – 134,  виписано – 138; 

- пологове відділення – 120, виписано – 106; 

- акушерсько - гінекологічне відділення -  81, виписано – 101; 

- неврологічне відділення – 303, виписано – 357; 

- педіатричне відділення – 194, виписано – 209; 

- палата інтенсивної терапії – 241, виписано – 55. 

 

У пологовому відділенні прийнято - 101 пологів. 

Зроблено разом з акушерськими - 346 хірургічних операцій в т.ч. по відділеннях: 

  хірургія – 182  

  травматологія – 62 

  урологія – 19 

  акушерських -  40  

  гінекологічних - 43  

Амбулаторно проведено -  1284 операції у тому числі : 

 На органах зору - 230 

 ЛОР - 156 

  Сечостатевій системі - 104 

 Кістково - м'язевих системах -  4 

 Шкіра та підшкірної клітковини - 629 

 та інших - 161  

 

За рік у закладі проведено  207 277  лабораторних досліджень, тобто в  середньому 568 аналізів 

в день, з них: 

 

 6 760 досліджень функціональної діагностики ( ЕКГ  і ПТМ, та  інших ); 

 20 232 ультразвукових досліджень; 

 6 527 рентген досліджень; 

 2 154 фізіотерапевтичних процедур та інше.   

 

 

За рік  померло 44 людини: 

 У хірургічному відділенні 1пацієнт; 

 Терапевтичному 2 пацієнти; 

 Реанімаційному 41 пацієнт. 

 

Через такі хвороби: 

- хвороби системи кровообігу - 28 

- хвороби органів дихання - 12  

- хвороби органів травлення - 2 

- хвороби кістково - м'язевої системи та сполучної тканини - 1  

- травми,отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин - 1  

 



 

У 2020році закладом було придбано предметів , матеріалів , обладнання та інвентарю на -

352,9 тис. грн. ( паливно мастильні матеріали, канцелярські товари та бланкова 

продукція, господарські товари, миючі засоби, будівельні матеріали, сантехніка, запчастини 

для автомобілів).  

Оплачено комунальних послуг та енергоносіїв на 1163,8 тис.грн. 

Виплачено заробітної плата і нарахування на заробітну плату – 30340,9 тис.грн.  

Придбано медикаментів та перев’язувальні матеріали – 3867,4 тис. грн . в т. ч місцевих 

цільових  програмах- інсулін ,тест смужки, рентгенплівка – 16,1 тис. грн.; 

Закуплено продуктів  харчування на - 267,2 тис. грн.  

Оплачено  послуг (крім комунальних) – 1294,1 тис. грн . 

 

Бюджет КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»    в 2020 році 

 склав 50067,2 тис. грн., в т.ч. спеціальний фонд 781,7 тис. грн. : 

 Кошти НСЗУ – 34971,3 тис.грн; 

 Кошти медичної субвенції – 3032,3тис.грн.; 

 Кошти субвенції з державного бюджету на підтримку закладу- 55,8тис.грн;(доплата за 

COVID-19); 

 Кошти субвенції з державного бюджету на забезпечення киснем ліжкового фонду 

103,9тис.грн.; 

 Кошти субвенції інших бюджетів на поточний ремонт моргу-79,8 тис. грн.;   

 Бюджет міста -11042,4тис.грн., з них на  виконання місцевих цільових  програм -   16,1 

тис.грн., капітальні інвестиції -5086,7тис.грн.; 

 Власні надходження підприємства - 781,7тис.грн. 

Закладом було придбано основних засобів ( медичної апаратури) для покращення 

обслуговування населення на суму  3 873,0тис.грн в ,а саме: 

- Набір діагностичного цистоскопу 118,8тис.грн.; 

- Автоматичний гематолог. аналізатор 353,8тис.грн.; 

- Відеогастроскоп 2197,0тис.грн.; 

- Набпівавтоматичний коагулятор СС4000 – 92,4тис.грн.; 

- Набпівавтоматичний аналізатор сечі  - 25,9тис.грн.; 

- Аналізатор електролітів – 126,8тис.грн.; 

- Набір діагностичного гістероскопа- 130,0тис.грн.; 

- Електрокардіографи 2 шт – 99,8тис.грн.; 

- Концентратор кисню 2 шт – 87,8тис.грн.; 

- Камера морозильна,стіл підіймальний гідравлічний – 121,9тис.грн.; 



- Придбання ком’юторної техніки – 20,0тис.грн.; 

- Кисневі концентратори 10шт – 498,8тис.грн. (субвеція державного бюджету на 

забезпечення киснем ліжкового фонду закладу). 

 

Також було проведено модернізацію (добудова, дообладнання, реконструкція) основних 

засобів на суму 263,7тис.грн та виготовлено кошторисну документацію, робочий проект, 

реконструкція приміщення приймального відділення під приміщення приймального відділення 

екстреної невідкладної медичної допомоги, по вул. Р. Шухевича 15, м. Бурштин. 

Проведено капітальний ремонт медичного обладнання з переведенням на цифрову технологію 

системи рентгенівської діагностики EVA YF 750. – 950 ,0тис.грн. 

                    

У 2020 році також поступила безповоротна фінансова допомога в натуральній формі по 

капітальних інвестиціях на суму - 2 976 ,0тис.грн., а саме у вигляді апаратів ШВЛ – 4шт, ліжок 

медичних - 8шт, кисневих концентраторів - 14шт. засобів індивідуального захисту – 

516,0тис.грн.; медикаментів та перев. матеріалів -138,2 тис. грн.; інших необороних активів   на  

14. 3 тис. грн. (Холодильник Ardesto – 2.9 тис.грн.; пральна машина – 5,6тис.грн.; 

пульсоксиметр – 0,9тис.грн.; тонометри механічні – 4,3тис.грн.; стетоскоп – 0,6тис.грн.) 

 

 

 

          

 

         

 

 


