
 

Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XV сесія 

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

29 листопада 2021 року                      м. Бережани                                            №501  

  

Про затвердження «Програми фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»  

Бережанської міської ради на 2022 рік» 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань освіти, молоді і 

спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань (протокол №19 від 

22.11.2021року)та постійної комісії з питань бюджету та фінансів (протокол 

№30 від 24.11.2021року), сесія  Бережанської  міської  ради  

 В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити «Програму фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської міської ради на 2022 рік», згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського 

голови Степана Кухарука. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА        Ростислав  БОРТНИК 



Додаток №1 

до рішення сесії міської ради  

від 29.11.2021року №501 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської міської ради на 2022 рік 

 

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської міської ради 

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської міської ради 

3. Співрозробники 

Програми 

Бережанська міська  рада  

 

4. Відповідальні 

виконавці Програми 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської міської ради  

 

Бережанська міська рада  

 

5. Учасники Програми Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської міської ради  

 

Бережанська міська рада  

 

6. Термін реалізації 

Програми 

2022рік 

7. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм)  

Бюджет Бережанської міської територіальної 

громади   та інші бюджети (Нараївської 

сільської ТГ, Саранчуківської сільської ТГ) 

 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

тис. грн., 

4196,8 

 

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської міської ради  на 2022 рік розроблена на підставі ст. 26 Закону 



України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.ст. 87,89,91 Бюджетного 

кодексу України. 

 З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову 

підтримку Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради  на  2022 

рік шляхом надання субсидій та поточних трансфертів. 

 Дана Програма необхідна для стабільного функціонування Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської міської ради, оновлення її матеріально - технічної бази 

та створення належних умов для розвитку первинної медико - санітарної 

допомоги, наближення її до кожного пацієнта, покращення ефективності та 

комфортності медичного обслуговування  населення. 

 

2. Визначення мети програми 

 

Метою Програми є: 

 забезпечення стабільної роботи Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської міської ради ; 

 забезпечення  оптимальних умов для покращення ефективності 

медичного обслуговування населення. 

 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування (строки та етапи виконання Програми) 

 

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених 

Програмою є: 

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; 

- поточний ремонт приміщень із заміною вікон і дверей на 

металопластикові; 

- послуги з обслуговування автотранспорту та обслуговування газового 

та електричного обладнання КНП «БЦПМСД»; 

- видатки на оплату праці працівників ФАПів та ФП; 

- придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів та медичного 

устаткування. 

Передбачено наступні джерела фінансування Програми: 

- кошти місцевих бюджетів; 

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

           Фінансування Програми врахувати при затвердженні бюджету 

Бережанської міської територіальної громади  на 2022 рік. 

Виконання завдань Програми розраховано на 2022рік.  

 

 

 

Ресурсне забезпечення програми 



 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етап виконання програми 

Усього витрат на 

виконання 

програми,  

тис.грн. 

кошти місцевих бюджетів 2022 рік 4196,8  

 

4.  Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Завдання Програми:  

- забезпечення якісної первинної допомоги населенню; 

-  оновлення матеріально-технічної бази структурних підрозділів сільської 

мережі діючих на територіях  Бережанської міської територіальної громади, 

Нараївської сільської територіальної громади та Саранчуківської сільської 

територіальної громади; 

- наближення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини 

та покращення її доступності до мешканців сіл, які входять в Бережанську 

міську територіальну громаду, Нараївську  сільську територіальну громаду  та 

Саранчуківську  сільську  територіальну громаду. 

Виконання програми дасть змогу: 

-   створити належні умови праці для персоналу і комфорт для пацієнтів 

КНП «ЦПМСД»; 

- наблизити медико-санітарну допомогу безпосередньо до пацієнта. 

Очікується підвищення рівня надання первинної медичної допомоги. 

 

5. Звітність та контроль за виконанням Програми. 
  

 Підприємство  складає та подає фінансову звітність про використання 

бюджетних коштів в установленому законодавством порядку. 

 Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює 

відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів 

- головний розпорядник бюджетних коштів. 

 

 

 

 

Секретер міської ради                                                               Ірина ЗАГНІЙНА 

 
 



6. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку та підтримки комунальних                                                                                    

закладів охорони здоров’я  
Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Термін                

виконанн

я 

Виконавці Орієнтовні 

обсяги  

(вартість) 

фінансуванн

я             ( 

тис. грн.) 

Джерело 

фінансування 

(дольова 

участь) – 

бюджет 

Бережанської 

міської ОТГ  та 

інші  

бюджети(тис. 

грн.) 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Придбання 

медикаментів, 

перев’язувальних 

матеріалів та 

медичного 

устаткування 

1)Придбання медикаментів, 

перев’язувальних 

матеріалів для надання 

невідкладної медичної 

допомоги населенню;  

 

2) придбання  медичного 

устаткування для надання 

невідкладної якісної 

первинної медичної 

допомоги населенню згідно 

табеля оснащення ; 

 

3) придбання засобів 

індивідуального захисту 

для медичних працівників; 

 

4) здійснення придбання та 

відшкодування 

медикаментів для 

забезпечення  пільгових 

груп населення 

 

 

 

 

2022 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Центр первинної 

медичної (медико-

санітарної) 

допомоги» БМР 

900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900,0 ( в т.ч. 

інші бюджети 

350,0 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Забезпечити надання 

невідкладною медичною 

допомогою населенню на 

території колишнього району; 

 

2) надання  своєчасної та 

якісної допомоги населенню; 

 

3)забезпечити пільгові категорії  

населення лікарськими 

засобами згідно постанови 

№1303,1304 «Про 

впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських 

засобів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп 

населення те за певними 

категоріями захворювань» 



2.Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання  та 

інвентаря 

1)  Придбання меблів для 

кабінетів та облаштування 

холів; 

2) придбання паливно-

мастильних матеріалів; 

3)придбання шин, дисків 

для автомобілів                                

 

 

2022 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Центр первинної 

медичної (медико-

санітарної) 

допомоги»БМР 

175,0 175,0 ( в т.ч. 

інші бюджети 

103,8 ) 

 

1)Забезпечення  комфортних 

умов пацієнтам в приміщеннях 

амбулаторій; 

2) надання  своєчасної  

допомоги населенню ПМД на 

дому та в амбулаторних умовах; 

 

 

3.Поточний ремонт 

приміщень 

1)Проведення поточних 

ремонтів приміщень із 

заміною віконних та 

дверних блоків на 

металопластикові 

(частини коридору 

Бережанської АЗ-ПСМ, 

Урманська АЗ-ПСМ, 

ФАПс. Рогачин, 

Волощинська АЗ-ПСМ) 

2022 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Центр первинної 

медичної (медико-

санітарної) 

допомоги»БМР 

600,0 600,0 ( в т.ч. 

інші бюджети 

400,0 ) 

 

Забезпечення належних умов 

праці для персоналу та комфорт 

для пацієнтів 

4.Оновлення 

матеріально- 

технічної бази 

комунальних 

закладів  охорони 

здоровя; 

 

 

1)Придбання обладнання 

і предметів 

довгострокового 

користування 

2022 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Центр первинної 

медичної (медико-

санітарної) 

допомоги»БМР 

216,8 216,8 ( в т.ч. 

інші бюджети 

124,0 ) 
 

Надання  своєчасної та якісної 

допомоги населенню; 

 

 

5.Послуги 1) Послуги з 

автотранспорту; 

 

2) послуги з 

обслуговування газового 

і електричного 

обладнання 

 

 

 

2022 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Центр первинної 

медичної (медико-

санітарної) 

допомоги»БМР 

85,0 85,0 ( в т.ч. 

інші бюджети 

41,8 ) 
 

Надання  своєчасної та якісної 

допомоги населенню, 

забезпечення належних умов 

праці для персоналу та комфорт 

для пацієнтів  

 

 
 



6. Видатки на 

оплату праці 

структурних 

підрозділів 

сільської мережі з 

нарахуваннями 

(ФАПів та ФП) 

1) Заробітна плата 

медичним працівникам 

ФАПів та ФП  з  

дотриманням 

забезпечення  

мінімальної заробітної 

плати з нарахуванням на 

неї 

2022 рік Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Центр первинної 

медичної (медико-

санітарної) 

допомоги»БМР 

2220,0 2220,0 ( в т.ч. 

інші бюджети 

1252,0 ) 

 

Збереження робочих місць в  

сільській мережі 

Всього:    4196,8 4196,8 ( в т.ч. 

інші бюджети 

2271,6 ) 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                       Ірина ЗАГНІЙНА 
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