
                                                                  Проєкт рішення 

 

від  10.03.  2023р.                                                                                                     №5062                      

 

Про виконання міської цільової програми 

розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини на 

2021-2025 роки за 2022рік Комунальним 

некомерційним підприємством 

«Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області 

 

 

 

 

 

 

 

         Розглянувши інформацію про стан виконання міської цільової програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки за 

2022 рік Комунальним некомерційним підприємством «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 міської цільової програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки за 2022 рік 

Комунальним некомерційним підприємством «Бурштинський міський центр первинної 

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

(додається). 

              2.  Контроль за виконанням рішення покласти на 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 міської цільової програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки за 2022 рік Комунальним 

некомерційним підприємством «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області» 

 

        Мета міської цільової програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки є 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 міської цільової програми: 

- продовження роботи зі створення мережі амбулаторій сімейної медицини  у міській та 

сільській місцевості шляхом реорганізації і перепрофілювання діючих закладів охорони 

здоров’я, забезпечення матеріально-технічного оснащення таких амбулаторій; 

- забезпечення доступності населення до первинної медико-санітарної допомоги; 

- проведення перегляду табелів оснащення лікувальних закладів з поступовим забезпеченням 

їх медичним енергоефективним обладнанням та спеціалізованими автотранспортними 

засобами; 

- розроблення і впровадження стандартів первинної медико-санітарної допомоги та критерії 

оцінки її діяльності; 

- інформування громадськості про доцільність змін у системі охорони здоров’я; 

- пропагування здорового способу життя, збереження та охорону навколишнього природного 

середовища. 

        

       Фінансове забезпечення -  кошти міського бюджету, затверджені рішенням міської ради  

від 24.12.2021р. року № 01/25-21 "Про  бюджет Бурштинської міської територіальної 

громади  на 2022 рік". 

      Обсяг фінансування програми визначається, виходячи з конкретних завдань програми та 

потреб населення Бурштинської територіальної громади. 

 

       Очікувані результати виконання програми: 

- підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я з метою подолання 

несприятливих демографічних тенденцій; 

- збільшення питомої ваги медичної допомоги, що надається: 

- лікарями ПМД - щороку  на 7-10%; 

- на засадах сімейної медицини на рівні амбулаторно-поліклінічної допомоги – щороку на 5-

7 %; 

- формування системи надання населенню висококваліфікованої медичної допомоги на 

засадах сімейної медицини; 

- створення умов для реалізації принципу організації та координації лікарем ПМД надання 

пацієнтам спеціалізованої та стаціонарної допомоги. 

 

 

 

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»                                                            Оксана САВЧИН                     
 

                                                                                                                      



 

                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                       рішення міської  ради 

                                                                                                                       від__________№_____ 

                                                                              

                                                                         ЗВІТ 

Про виконання міської цільової програми розвитку 

 первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки 

за 2022 рік Комунальним некомерційним підприємством «Бурштинський міський 

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

Франківської області 

        

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

бюджету. 

       Всього на реалізацію програми використано 503389,21грн. 

       Виділені кошти були спрямовані на виконання заходів по програмі. Розділи програми, 

обсяги та джерела фінансування, напрями використання бюджетних коштів наведені в 

таблиці. 

 

Розділ  програми 

 

Обсяги 

фінансува

ння (грн.) 

Напрями використання 

бюджетних коштів 

Кількість 

осіб   

Розвиток та дооснащення 

мережі амбулаторних 

закладів 

49999,55 Проведено газифікацію 

Задністрянської амбулаторії та 

монтаж металоконструкції пандуса 

Бурштинської амбулаторії 

 

Зміцнення здоров’я 

дитячого населення 

(хвороба Крона) 

16755,75 Придбано: 

55 банок спеціального дитячого 

харчування 

1 

Забезпечення осіб з 

інвалідністю, дітей з 

інвалідністю технічними 

засобами для використання 

в побутових умовах 

133240,00 Придбано: 

Слуховий апарат- 2шт. 

Підгузки для дорослих- 5940шт. 

Підгузки для дітей – 3348шт. 

Калоприймачі – 180 шт. 

12 

Боротьба з поширенням 

захворювання на 

туберкульоз 

18243,07 Придбано: 

 540 доз туберкуліну для 

проведення туберкулін діагностики 

серед дітей у віці до 14 років та 

дітей з групи ризику 

270 

Фінансова підтримка 

закладів первинної 

медичної допомоги 

(відшкодування ліків 

пільговій категорії 

населення) 

261089,5 Відшкодування повної або 

часткової вартості лікарських 

засобів під час амбулаторного 

лікування визначеній пільговій 

категорії населення (станом на 

01.11) 

105 

 

 

 

 

 

 

14061,86 Відшкодування вартості 

наркотичних знеболюючих засобів 

для лікування онкологічних 

захворювань (станом на 01.11) 

16 



Протидія ВІЛ-інфекції 

(СНІДу) 

9999,48 Придбано:  

138 тест-систем для діагностики 

ВІЛ/СНІДу та гепатиту В 

235 

Всього: 503389,21   

  

 


