
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

 (ІІІ засідання) 

  

РІШ ЕН НЯ  
 

від  15 травня 2015 року        № 1163 

 

Про затвердження міської цільової програми 

«ЗДОРОВЯ ДІТЕЙ БЕРЕЖАНЩИНИ» на 2015  рік 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши подану програму, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А 

 

1. Затвердити міську цільову програму «ЗДОРОВЯ ДІТЕЙ 

БЕРЕЖАНЩИНИ» на 2015 (додається).  

2. Фінансування заходів передбачених в програми проводити при 

наявності відповідних фінансових ресурсів в міському бюджеті. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І.. 

 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 



Затверджено 

рішенням сесії міської ради 

№ 1163 від 15.05.2015 року 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА « ЗДОРОВЯ ДІТЕЙ БЕРЕЖАНЩИНИ» на 2015 рік  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1 Ініціатор розроблення програми Відділ охорони здоров’я Бережанської 

райдержадміністрації 

2 Розробник програми Бережанська центральна районна 

комунальна лікарня 

3 Відповідальний виконавець Бережанська центральна районна 

комунальна лікарня 

4 Учасники програми Бережанський центр первинної (медико-

санітарної) допомоги, виконавчий комітет 

Бережанської міської ради 

5 Термін реалізації програми 2015 рік 

6 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми. 

Міський бюджет м. Бережан, 

районний бюджет 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього: 

164.4 тис. грн.. 

7.1 в т.ч. : міський бюджет 80.37 тис .грн 

7.2 Районний бюджет 58.35 тис. грн. 

7.3 позабюджетні надходження, 

спонсорська допомога 

25.68 тис. грн.. 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма. 

В районі, в т.ч. і по м. Бережани, за останні 5 років спостерігається 

зростання загальної захворюваності серед дітей від 1981,75 на 1000 дитячого 

населення в 2009 році до 2155.95 – у 2013 році. 

Залишаються протягом останніх 5-ти років відносно високими 

показники малюкової смертності на 1000 новонароджених ( у 2009 році – 4.8; 

2010 р. - 9.6; у 2011р. – 9.9; у 2013 р. – 2.4; у 2014 р. – 7.7 

Поряд з цим із-за недостатнього поступлення по державних програмах 

вакцин рівень первинного вакцинального комплексу має тенденцію до 

зниження ( у 2009 р. – 100.0%; у 2013 р. – 76.4%, у 2014 р. – 55.7%), рівень 

вакцинації проти туберкульозу – у 2009 році - 92.0%, у 2013 році – 75.4%, у 

2014 р. – 0 % що в майбутньому буде сприяти росту загальної інфекційної 

захворюваності, в т.ч. на туберкульоз. 

Одночасно, протягом 2013 – 2014 років значно погіршились умови та 

якість надання стаціонарної медичної допомоги дітям у зв’язку із 

проведенням капітального ремонту приміщення дитячого відділу 

Бережанської ЦРКЛ. Функціонують лише 10 ліжок із 20 в пристосованих 

палатах терапевтичного відділу, це не дає можливості госпіталізовувати всіх 

хворих, які підлягають госпіталізації, затрудняє дотримання санітарно – 

протиепідемічного режиму, що загрожує виникненню внутрішньо – 

лікарняної інфекції, знижується якість надання медичної допомоги. 



Основні будівельні і ремонтні роботи в корпусі дитячого відділу 

виконані, але із-за відсутності у 2014 – 2015 р.р. бюджетного фінансування 

на капітальні видатки, із-за чого не можливо було придбати електро – та 

сантехнічне обладнання, лінолеум на підлогу в палати, медичну апаратуру, 

що унеможливлює введення останнього в експлуатацію. 

Такий стан справ вимагає в першу чергу здійснення комплексу заходів, 

направлених на завершення ремонтних робіт в дитячому відділі, поліпшення 

умов і якості лікування хворих в стаціонарі ЦРКЛ. 

 

3. Визначення мети програми 

Створення умов для надання якісної кваліфікованої стаціонарної 

допомоги в повному об’ємі та умов комфортного перебування хворих дітей в 

дитячому відділі ЦРКЛ. 

 

 

 

4. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, терміни виконання програми. 

 Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно: 

1. Завершення ремонтних робіт в дитячому відділі ЦРКЛ. 

2. Встановлення електро – і сантехнічного обладнання. 

3. Дооснащення відділу м’яким і твердим інвентарем, медичним 

обладнанням. 

 

Реалізація Програми здійснюватиметься протягом 2015 року в межах 

видатків передбачених в бюджетах центральної районної комунальної 

лікарні та міської ради, а також інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

На виконання Програми передбачається залучити 164.4 тис. грн.., в тому 

числі: 

- із місцевого бюджету – 80.37 тис. грн..; 

- із районного бюджету – 58.35 тис. грн..; 

- за рахунок позабюджетних надходжень – 25.68 тис. грн.. 

 

Ресурсне забезпечення програми «Здоров’я дітей Бережанщини» на 2015 

рік» 
№ Захід програми  

 (із розділу 5) 

Вартість ( в тис. 

грн...) 

1 2 3 

1.1 Придбання і настелення на підлогу лінолеуму : 

- придбання лінолеуму 260.2 кв.м. 

- виготовлення і встановлення плінтусів 320 п.м. 

- перехідники 

- плита під ленолеум 

 

20.5 

3.2 

1.3 

19.1 

  Разом 44.1 

2.1 Придбання і встановлення електросвітильників: 

- на 2 лампи – 20 шт. 
 

6.0 



- на 3 лампи – 3 шт. 0.5 

  Разом 6.5 

2.2 Придбання і встановлення електро – арматури: 

- розеток – 7 

- вимикачів – 1 

- автомат для електричних плиток - 1 

 

0.3 

0.02 

0.04 

  Разом 0.54 

2.3  

 

Придбання і встановлення сантехнічного обладнання: 

- унітаз – 4 шт. 

- крани – 7 

- умивальники - 1 

- змішувач для душу – 2 

- килимки резинові напільні – 6 шт. 

 

3.2 

2.3 

1.65 

0.5 

0.6 

  Разом 8.08 

2.4 Придбання і встановлення: 

- бойлера для підігріву води – 1 шт. 

 

2.5 

2.5 Придбання енергозберігаючих лампочок – 60 шт. 3.6 

2.6 Пральна машина – автомат – 1 шт. 5.0 

3.1 Придбання м’якого інвентаря: 

- тюль на вікна – 72 п.м. 

 

7.2 

3.2 Придбання твердого інвентаря: 

- крісла офісні – 8 шт. 

- табуретки - 10 шт. 

- карнизи віконні – 60 м. 

- дитячі столики – 4 шт. 

- крісла дитячі – 6 шт. 

 

1.88 

1.0 

1.7 

2.6 

0.78 

  Разом  7.96 

3.3 Придбання і встановлення медичного та іншого  обладнання: 45.92 

  Разом 45.92 

  Всього 164.4 

 

 



5.  Напрями реалізації та заходи програми «Здоров’я дітей Бережанщини» на 2015 рік. 

№ Назва 

напрямку 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Найменування заходу програми Термін 

виконання 

виконавці Джерело 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(тис. грн..) 

Очікувані результати 

Кошти 

міського 

бюджету 

Кошти 

ЦРКЛ 

Позабюджетні 

(ЦРКЛ) 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

1 Завершення 

ремонтних 

робіт 

Придбання і настелення на 

підлогу лінолеуму; 

ІІІ квартал 

2015 року 

 

Міська 

рада, ЦРКЛ 

Міський бюджет, 

поза бюджетні 

кошти 

3,8 20,1 20,2 Завершення ремонтних робіт в 

дитячому відділі ЦРКЛ, створення 

комфортних умов перебування 

хворих дітей (в т.ч. їх матерів та 

роботи медичних працівників) 

2 Встановленн

я електро і 

сантехнічног

о обладнання 

Придбання і встановлення 

електросвітильників 

ІІІ квартал 

2015 року 

Міська 

рада, ЦРКЛ 

Міський бюджет, 

поза бюджетні 

кошти 

5,6  0,9 Забезпечення умов для надання 

якісної медичної допомоги 

пацієнтам стаціонару 

Придбання і встановлення 

електроарматури 

ІІІ квартал 

2015 року 

Міська рада Міський бюджет 0,54   

Придбання і встановлення 

сантехнічного обладнання 

ІІІ квартал 

2015 року 

Міська рада Міський бюджет 0,6 5,25 2,23 

придбання і встановлення у 

харчоблоці бойлера для підігріву 

води, мийки для посуду 

ІІІ квартал 

2015 року 

 

Міська рада Міський бюджет 2,5   

Придбання енергозберігаючих 

лампочок 

ІІІ квартал 

2015 року 

Міська рада Міський бюджет 3,6   

Придбання і встановлення 

пральної машини 

І квартал 

2015 року 

ЦРКЛ поза бюджетні 

кошти 

  5,0 

3 Оснащення 

відділу 

Придбання і встановлення 

твердого інвентаря; 

ІІІ квартал 

2015 року 

Міська рада Міський бюджет 7,2    

Придбання мякого інвентаря 

згідно нормативів; 

ІІІ квартал 

2015 року 

Міська рада Міський бюджет 7,96   

Придбання і встановлення 

медичного та іншого  

обладнання 

ІІІ квартал 

2015 року 

 

Міська 

рада, ЦРКЛ 

Міський бюджет, 

поза бюджетні 

кошти 

44,37  1,55 

Разом 76,17 25,35 29,88  

ВСЬОГО 131,4  

 



6. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється відділом охорони 

здоров’я Бережанської районної державної адміністрації. 

 

 Основними формами контролю за реалізацією заходів будуть: 

 

- розпорядження міського голови м. Бережан; 

- накази відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації; 

- постійне проведення моніторингу, аналізу виконання Програми вжиття 

додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми та надання 

узагальненої інформації про хід її реалізації керівництву міської ради та відділу 

охорони здоров’я райдержадміністрації. 

 

Координацію діяльності виконкому міської ради і центральної районної 

комунальної лікарні здійснює відділ охорони здоров’я Бережанської 

райдержадміністрації. 

 

 

 

Секретар міської ради     ГОНЧАР П.В. 

 


