
Проект рішення міської ради 

 

 

Від 11.02.2022                                                                                         № 4074 

 

 

Про припинення діяльності медичних пунктів 

тимчасового базування 

КНП «Бурштинський міський центр  

первинної медико-санітарної допомоги» 

 

 

Розглянувши лист головного лікаря КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Оксани Савчин (вих. № 46/01-15 від 08.02.2022) 

щодо припинення діяльності медичних пунктів тимчасового базування КНП «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги», враховуючи рішення міської ради від 

28.01.2022 № 17/26-22 «Про затвердження спроможної  мережі надання первинної медичної 

допомоги  комунального некомерційого підприємства «Бурштинський міський центр 

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

області», керуючись наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.07.2016 року № 

801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги та положень про його підрозділи», пунктом 30 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

вирішила: 

 

1.  Припинити діяльність наступних медичних пунктів тимчасового базування 

(МПТБ) КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»: 

- медичний пункт тимчасового базування (МПТБ)  с. Різдвяни; 

- медичний пункт тимчасового базування (МПТБ)  с. Новий Мартинів; 

- медичний пункт тимчасового базування (МПТБ)  с. Старий Мартинів; 

- медичний пункт тимчасового базування (МПТБ)  с. Дем’янів 

- медичний пункт тимчасового базування (МПТБ)  с. Куропатники; 

- медичний пункт тимчасового базування (МПТБ)  с. Озеряни; 

- медичний пункт тимчасового базування (МПТБ)  с. Сарники; 

- медичний пункт тимчасового базування (МПТБ)  с. Куничі; 

- медичний пункт тимчасового базування (МПТБ)  с. Слобода. 

2. Міському голові своїм розпорядженням створити комісію для безоплатної 

передачі з балансу КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на баланс Бурштинської міської ради основних засобів, які знаходяться в 

медичних пунктах тимчасового базування (МПТБ), вказаних в пункті 1 даного рішення, та 

які не можуть використовуватися для провадження медичної практики, з оформленням 

відповідних актів приймання-передачі. 

3. Доручити міському голові затвердити акти приймання-передачі основних 

засобів з балансу КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на баланс Бурштинської міської ради. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Василь АНДРІЄШИН 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

11.02.2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                              І. Драгун 

11.02.2022 

 

Юридичний відділ                                                                                             М. Михайлишин 

11.02.2022 

                                                                                                            

Загальний відділ                                                                                                  

11.02.2022 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

11.02.2022 

 

 



             

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про припинення діяльності медичних пунктів тимчасового базування КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»» 

 

1. Суб’єктом подання проекту рішення Бурштинської міської ради «Про 

припинення діяльності медичних пунктів тимчасового базування КНП «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги»» є виконавчий орган Бурштинської 

міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проект рішення Бурштинської міської ради «Про припинення діяльності 

медичних пунктів тимчасового базування КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»» розроблений на основі звернення головного лікаря КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Оксани Савчин (вих. 

№ 46/01-15 від 08.02.2022) щодо припинення діяльності медичних пунктів тимчасового 

базування КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Основною метою даного проекту рішення є: удосконалення мережі надання 

первинної медичної допомоги для населення Бурштинської міської територіальної громади, 

ефективне використання фінансових і виробничих ресурсів та забезпечення  доступності 

первинної медичної допомоги. 

 

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

Рішення міської ради від 28.01.2022 № 17/26-22 «Про затвердження спроможної  

мережі надання первинної медичної допомоги  комунального некомерційого підприємства 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

29.07.2016 року № 801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи», пункт  30 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: головний лікар КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Оксана Савчин. 

 

7. Співдоповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                          Ірина ГЕРТ 

 


