
                                                                  Проєкт рішення 

 

від  «14» 04. 2021р.                                                                                                     №2686                      

 

Про виконання міських цільових програм 

за 2020 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

 

 

 

 

 

 

         Розглянувши інформацію про стан виконання міських цільових програм за 2020 рік 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, 

керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

                                                                             вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання міських цільових програм за 2020 рік 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(додається). 

              2. Рішення міської ради від 20.12.2018 року №18/65-18  «Про міську цільову 

програму «Цукровий діабет» на період 2019-2020 роки, №19/65-18 «Про міську цільову 

соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції (СНІДу) на 2019-2022 роки», №20/65-18 «Про 

міську цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2020 роки», 

№21/65-18 «Про міську програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими 

засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення м.Бурштин та с.Вигівка на 

2019-2020 роки», №22/65-18 «Про затвердження в новій редакції міську цільову програму 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 

2020 роки» та рішення міської ради від 27.11.2019 року №21/84-19 «Про міську цільову 

програму забезпечення осіб з інвалідністю,   дітей з інвалідністю технічними засобами     для 

використання в побутових умовах на 2020-2022 роки» вважати такими, що виконані та зняти 

з контролю. 

          3. Контроль за виконанням покласти на першого заступника міського голови 

Володимира Чуйка  та голову постійної комісії з з питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва. 

 

 

 

 

    Міський голова                                                                                             Василь Андрієшин 
 

 

       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проєкту: 

 

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»                                                                   Оксана Савчин 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                                  Володимир Чуйко 

 

Фінансовий відділ                                                                                                 Ольга Петровська 

 

Юридичний відділ 

 

Загальний відділ                                                                                                    Марія Яцик 

 

Секретар ради                                                                                                        Роман Іванюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                   



                                                  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

 

«Про  виконання міських цільових програм за 2020 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської  області» 

 

        Мета міських цільових програм направлена на фінансову підтримку КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської  області для  забезпечення зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного 

функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. 

 

        Завдання міських цільових програм: 

-забезпечення проведення заходів для профілактики туберкульозу; 

-проведення заходів для профілактики та діагностики хворих на  цукрового діабет та його 

ускладнення; 

-забезпечення технічними засобами для використання в побутових умовах осіб  з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю; 

-повне  або часткового відшкодування  вартості лікарських засобів під час амбулаторного 

лікування визначеній    пільговій категорії населення: учасникам антитерористичної операції 

та членів їх сімей, учасників бойових дій, інвалідів війни, інвалідів І та II груп загального 

захворювання, дітям інвалідам, згідно постанови КМУ від 17.09.1998 №1303. Відшкодування 

вартості ненаркотичних та наркотичних знеболюючих засобів, для лікування онкологічних 

захворювань; 

 -забезпечення заходів по профілактиці та ранній діагностиці ВІЛ-інфекцій/СНІДу 

 

       Фінансове забезпечення- кошти міського бюджету, затверджені рішенням міської ради 

від 20.12.2019 року № 21/85-19 "Про  бюджет міста Бурштин на 2020 рік" 

Суми фінансування програм наведені в Додатку. Обсяг фінансування програм визначається , 

виходячи з конкретних завдань програм та потреби населення м. Бурщтина та с.Вигівка. 

 

        Очікувані результати виконання програми 

Виконання заходів програм 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; 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»                                                                 Оксана Савчин 

                                                                                                                          

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                       

 



                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                       рішення міської  ради 

                                                                                                                       від__________№_____ 

                                                                              ЗВІТ 

про виконання міських цільових програм за 2020 рік 

Комунального некомерційного підприємства  

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської  міської ради  Івано-Франківської  області  

        

       Витрати, пов’язані з виконанням програм, фінансувались за рахунок коштів міського 

бюджету. 

       Всього на реалізацію програм використано 384,0 тис.грн. 

       Виділені кошти були спрямовані на виконання заходів по програмах. Назви програм, 

обсяги та джерела фінансування, напрями використання бюджетних коштів наведені в 

таблиці. 

 

Назва програми 

 

Обсяги 

фінансува

ння (грн.) 

Напрями використання 

бюджетних коштів 

Кількість 

осіб   

Міська цільова програма 

протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2019-

2020роки 

14397,82 Придбано 534 дози туберкуліну для 

проведення туберкулін  

 

діагностики серед дітей у віці до 14 

років, та дітей з групи ризику 

 

 

220 

Міська цільова програма 

«Цукровий діабет»2019-

2020 роки 

13799,00 Придбанно 50 упаковок тест-

смужок для глюкометрів  

250 

 

Міська цільова програма 

забезпечення осіб з 

інвалідністю технічними 

засобами для використання 

в побутових умовах на 

2020-2022 роки 

90120,00 Придбано: глюкометр з мовним 

виводом-3шт; 

тонометр з мовним виводом 2-шт 

слуховий апарат-1шт. 

підгузки для дорослих- 3600 шт. 

підгузки для дітей-5386 шт. 

 

13 

Міська цільова програма 

безоплатного та пільгового 

забезпечення лікарськими 

засобами у разі 

амбулаторного лікування 

окремих груп населення у 

м.Бурштин та с.Вигівка на 

2019-2020 роки 

185297,27 

 

 

 

 

Відшкодування повної  або 

часткової вартості лікарських 

засобів під час амбулаторного 

лікування визначеній пільговій 

категорії населення м.Бурштин 

с.Вигівка 

68 

40502,11 Відшкодування вартості 

наркотичних знеболюючих засобів, 

для лікування онкологічних 

захворювань. 

14 

Міська цільова програма 

розвитку первинної  

медико-санітарної 

допомоги на засадх 

сімейної медицини на 

період до 2020 року 

29 997,00 Придбано медичні меблі для 

покращення матеріально-технічної 

бази закладу : 

маніпуляційний стіл-2 шт; 

стіл мобільний для медичного 

обладнання-9шт; 

ширми-5 шт 

 



Міська цільова соціальна 

програма протидії ВІЛ-

інфекції (СНІДу) на 2019-

2022 роки  

9886,80 Придбано тест-систем для 

діагностики Віл/СНІДу та гепатиту- 

120 шт 

120 

Всього: 384000,00   

  

 


