
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2022 року                                                                                   № 10/40-22 

м.Бурштин 

 

Про затвердження нової редакції спроможної мережі  

надання первинної медичної допомоги комунального 

некомерційого підприємства «Бурштинський міський 

центр первинної медико - санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

 

 З метою удосконалення мережі надання первинної медичної допомоги для 

населення Бурштинської  територіальної громади,  ефективного використання фінансових 

та виробничих ресурсів, забезпечення доступності первинної медичної допомоги 

населенню Бурштинської територіальної громади, відповідно до Закону України  «Про 

підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» від 

14 листопада 2017 року № 2206-VIII, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності 

закладів охорони здоров’я»  від 06 квітня 2017року № 2002-VIII,  Закону України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 

року № 2168-VIII,  Наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 

178/24 від 06 лютого 2018 року «Про затвердження Порядку формування спроможних 

мереж надання первинної медичної допомоги», Наказу 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» розглянувши 

лист КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області від 12.10.2022 року за №221/01-15, 

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

Бурштинська міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити в новій редакції, спроможну мережу місць  надання первинної 

медичної допомоги комунального некомерційного підприємства  «Бурштинський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області, а саме: 
 

- Амбулаторія  групової  практики  (тип «АГ») – Бурштинська  амбулаторія   загальної  

практики  сімейної  медицини; 

- Амбулаторія моно-практики ( тип «АМ») – Бовшівська  амбулаторія  загальної  практики  

сімейної  медицини; 



- Амбулаторія моно-практики ( тип «АМ») – Задністрянська  амбулаторія       загальної  

практики  сімейної  медицини; 

- Амбулаторія моно-практики ( тип «АМ») – Старомартинівська  амбулаторія       загальної  

практики  сімейної  медицини; 

- Фельдшерсько-акушерський  пункт   (тип  "ФАП" ) – ФАП с.Вигівка; 

-  Пункт здоров’я  ( тип «ПЗ») – ПЗ с.Діброва; 

-  Медичний пункт тимчасового базування ( тип «МПТБ») – МПТБ с.Тенетники 

-  Медичний пункт тимчасового базування ( тип «МПТБ») – МПТБ с.Насташине; 

-  Медичний пункт тимчасового базування ( тип «МПТБ») – МПТБ с.Коростовичі ; 

-  Медичний пункт тимчасового базування ( тип «МПТБ») – МПТБ с.Юнашків. 

 

2. Рішення Бурштинської міської ради Івано-Франківської області восьмого 

скликання від 28 січня 2022 року №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 вважати таким, що втратило чинність. 

 

3. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на заступника 

міського  голови з питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

 

 

 

    Міський голова                                                                        Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             


