
 
Бережанська міська рада  

VІII скликання 

XIII сесія 

(I засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
                                                                        м. Бережани 

05 жовтня  2021 року                                                   №405 
 

Про внесення змін до Програми розвитку та  

підтримки комунальних закладів охорони  

здоров’я Бережанської міської ради на 2021 рік 

 

Відповідно до законів України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я», «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 №1013-р «Про схвалення 

Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я України», розглянувши 

лист Комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна міська 

лікарня» Бережанської міської ради від 01 вересня 2021 року №587, враховуючи 

висновки постійної комісії  з питань бюджету та фінансів (протокол № 23 від 

14.09.2021року),  сесія Бережанської  міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в розділ VI «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку 

та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Бережанської міської ради на 

2021 рік», затвердженої рішенням сесії № 36 від 21 грудня 2020 року (із змінами, 

внесеними рішенням сесії Бережанської міської ради № 255 від 03.06.2021 року), та 

викласти розділ VI в наступній редакції (додається). 

2. В тексті «Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я Бережанської міської ради на 2021 рік», затвердженої рішенням сесії № 36 

від 21 грудня 2020 року (із змінами, внесеними рішенням сесії Бережанської міської 

ради № 255 від 03.06.2021 року)  цифри «4120,9» замінити на «4240,3». 

3. Контроль за виконанням покласти на заступника міського голови Валерія 

Бабича. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА       Ростислав БОРТНИК 



          Додаток  

до рішення сесії міської ради  

05  жовтень  2021року №405 

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку та підтримки комунальних                                                                                    

закладів охорони здоров’я Бережанської міської ради 

 
Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Термін                

виконання 
Виконавці Орієнтовні 

обсяги  

(вартість) 

фінансував-

ня              

(тис. грн.) 

Джерело 

фінансування 

(дольова 

участь) – 

бюджет 

Бережанської 

міської ТГ  та 

інші місцеві 

бюджети 

 (тис. грн.) 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення           

співфінансування 

поточних видатків 

комунальних 

закладів охорони 

здоров’я.  

1) Співфінансування 

поточних видатків 

комунальних закладів 

охорони здоров’я до 

наданих послуг у межах 

Програми медичних 

гарантій – багатопрофільна 

(спеціалізована) стаціонарна 

медична допомога. 

2021 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Бережанська 

центральна           

міська                  

лікарня» 

478,3 478,3 Забезпечення співоплати послуг 

у межах пакета Програми 

медичних гарантій  2.5% 

глобального бюджету за 2020 

рік. 

 2) Проведення медичних 

оглядів призовників. 
2021 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Бережанська 

центральна           

міська                  

лікарня» 

240,0 240,0 Забезпечення оплати за 

проходження медичних оглядів 

призовників (200 чол * 1,2 тис. 

грн = 240,0 тис. грн.) 

    Разом:718,3 Разом:718,3  

Оновлення 

матеріально-

технічної бази 

1) Придбання обладнання 

і предметів 

довгострокового 

2021 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Бережанська 

818,4 

 

818,4 Монітор пацієнта (ЮМ-300 «Ютас») 

409.2 тис. грн..) × 2 шт. 

420,0 

 

420,0 Газовий аналізатор (420,0 тис.грн.) 

* 1шт. 



комунальних 

закладів охорони 

здоров’я.  

користування. центральна           

міська                  

лікарня» 

500,00 500,00 Автоматичний біохімічний 

аналізатор (500,00 тис.грн.) * 1шт. 

2,6 

 

2,6 Пульсоксиметр (0,65 тис.грн.) × 4 

шт. 

5,0 5,0 Набір очних лінз  ( 5.0 тис. грн..) × 

1 набір.  

    Разом: 1746,0 Разом: 1746,0  

 2) Проведення ремонтів та 

реконструкцій 

2021 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Бережанська 

центральна           

міська                  

лікарня» 

120,0 

 

120,0 

 

Капітальний  ремонт санвузла в 

хірургічному відділі. (травматологічне 

відділення) 

106,00 106,00 Реконструкція приміщення під 

харчоблок.  

Разом:226,0 Разом:226,0  

 3) Проведення поточних 

ремонтів приміщень 

2021 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Бережанська 

центральна           

міська                  

лікарня» 

400,00 200,00 Поточний ремонт приміщення 

лікарні (заміна вікон, дверей, 

облицювальної плитки і т.д.) 

 4) Будівництво з 

влаштуванням модульної 

котельні для 

поліклінічного відділу 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Бережанська центральна 

міська лікарня» 

Бережанської міської ради  

2021 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Бережанська 

центральна           

міська                  

лікарня» 

1150,00 295,0 Будівництво модульної котельні 

    Разом: 

3522,0 

Разом: 

 2467,0 

 

    Всього:4240,3 Всього:3185,3  

           

                        Секретар міської ради                                                                                         Ірина ЗАГНІЙНА 
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