
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVII сесія  

(II засідання)  

Р І Ш Е Н Н Я

   15 листопада  2022 року  м. Бережани  №933 

Про затвердження Програми  розвитку  та 

підтримки КНП «Бережанська центральна міська 

лікарня» Бережанської міської ради на 2023 рік 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши  лист КНП «Бережанська 

центральна міська лікарня» Бережанської міської ради, враховуючи 

пропозиції постійних  комісій  з питань  бюджету та фінансів, економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням 

комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту 

прав споживачів та туризму, сесія Бережанської міської ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму  розвитку та підтримки КНП «Бережанська 

центральна міська лікарня» Бережанської міської ради на 2023рік (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського

голови,   згідно розподілу обов’язків. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ростислав БОРТНИК 



                  Додаток  

                до рішення сесії міської ради 
 №933  від  15 листопада 2022 року 

 

 
ПРОГРАМА 

розвитку та підтримки КНП «Бережанська ЦМЛ»  
 Бережанської міської ради  на 2023 рік. 

 
1. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Бережанська центральна міська 

лікарня» Бережанської міської ради 
 
 

 

2. 
Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 
влади про розроблення програми 

Бюджетний кодекс України, закони 

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». 

3. Розробник програми  
Комунальне некомерційне підприємство 

«Бережанська центральна міська 
лікарня» Бережанської міської ради 

4. Співрозробники програми Бережанська міська рада 

5. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Комунальне некомерційне підприємство 
«Бережанська центральна міська 

лікарня» Бережанської міської ради 

6. Учасники програми 
Бережанська ОТГ,  

Саранчуківська ОТГ, Нараївська ОТГ 
7. Термін реалізації програми 2023 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів 
Бережанська ОТГ,  

Саранчуківська ОТГ, Нараївська ОТГ 
9. Загальний обсяг фінансування 6095,8 тис. грн. 

 1) Кошти обласного бюджету  
 2) кошти місцевих бюджетів 6095,8 тис. грн. 
 

ІІ .Визначення проблеми, на розв’язання, яких спрямована програма. 

Програма розвитку та підтримки КНП «Бережанська ЦМЛ» 



Бережанської міської ради  на 2023 рік (далі - Програма) розроблена для 

покращення надання послуг у сфері охорони здоров’я відповідно до 

Бюджетного кодексу України, законів України «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» та інших нормативно- 

правових актів. 

З 01 квітня 2020 року медицина перейшла з фінансування «ліжка» на 

фінансування «пацієнта». Відповідно до положень Закону України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з 2020 року 

в Україні запроваджено програму медичних гарантій, у межах якої 

визначено обсяг медичних послуг і лікарських засобів, що гарантуються 

населенню та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних тарифів. Це 

єдина бюджетна програма для оплати всіх медичних послуг і лікарських 

засобів, передбачених статтею 4 зазначеного Закону, за відповідними 

напрямками. Після впровадження цієї програми змінився механізм 

фінансування медичного обслуговування населення: замість медичної субвенції, 

за кошти якої відбувалось утримання закладів охорони здоров’я, у 

межах програми медичних гарантій оплачується медичне обслуговування 

пацієнтів за договорами з Національною службою здоров’я України, базуючись 

на принципі «гроші йдуть за пацієнтом». 

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» та Бюджетним кодексом України передбачено 

здійснення фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які є 

об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

знаходяться в межах округу, для співфінансування оплати 

медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій 

медичного обслуговування населення для покриття вартості  

послуг, розвитку та їх підтримки, здійснення надання 

населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних 

гарантій медичного обслуговування населення та програми громадського 

здоров'я. 

Крім цього, пакет медичних послуг, який надається за програмою 

медичних гарантій та оплачується Національною службою здоров’я України, не 

забезпечує в повній мірі видатки закладів охорони здоров’я для надання 

належної медичної допомоги населенню. 

 Актуальність Програми визначена необхідністю поліпшення якості 

надання та доступності  спеціалізованої медичної допомоги населенню, яке 

проживає на території ОТГ, поліпшення матеріально-технічної бази та 

необхідністю створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі 

охорони здоров’я громади. 

В умовах переходу на нові умови фінансування від утримання установ до 

оплати за надані послуги, для забезпечення надання населенню належних 



медичних послуг закладами охорони здоров’я, даною Програмою передбачені 

кошти з місцевих бюджетів для співфінансування поточних видатків 

Комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна міська 

лікарня» (далі КНП «Бережанська ЦМЛ»), забезпечення оновлення матеріально-

технічної бази та проведення капітальних і поточних ремонтних робіт. 

Прийняття Програми створює правові засади для запровадження 

фінансування заходів Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення є: 

- недостатнє медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення закладу

охорони здоров’я; 

- неможливість впровадження сучасних медичних технологій у повному

обсязі, недостатні можливості щодо обміну досвідом та володіння ними; 

- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності

системи охорони здоров’я; 

- нерівномірний розвиток ринку медичних послуг;

- морально та фізично застаріла частина медичного обладнання.

III. Визначення мети програми.

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності,

інвалідності та смертності населення громади шляхом формування і 

налагодження ефективного функціонування системи надання населенню 

доступної і спеціалізованої допомоги, поліпшення фінансового забезпечення 

КНП «Бережанська ЦМЛ» Бережанської міської ради для укладання угод з 

Національною службою здоров’я України та отримання коштів за надання 

медичних послуг. 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми. 

Програма дасть змогу поліпшити стан здоров’я населення, подовжити 

активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, 

якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечити справедливий 

підхід до вирішення питань охорони здоров'я, досягти цілей відповідно до 

рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я. 

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. 

У Програмі  приймає  участь КНП «Бережанська ЦМЛ» Бережанської 

міської ради . 

Ресурсне забезпечення Програми  розвитку  та підтримки 

КНП «Бережанська центральна міська лікарня» 

 Бережанської міської ради на 2023р. 

Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити 

на виконання програми 

2023 рік (тис. гри.) Всього витрат на 

виконання програми 

(тис. гри.) 

Обсяг ресурсів всього, в 

тому числі 
6095,8 6095,8 

Державний бюджет - - 

Обласний бюджет - - 



Місцевий бюджет 6095,8 6095,8 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники. 

Реалізація Програми передбачає вирішення таких завдань в КНП 

«Бережанська ЦМЛ» Бережанської міської ради : 

підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування 

для всіх верств населення; співфінансування оплати поточних видатків; 

покращення матеріально-технічної бази; 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

забезпечення якісних медичних послуг; 

проведення капітальних ремонтів та реконструкція об’єктів. 

Внаслідок реалізації заходів Програми планується досягти наступних 

результатів: 

забезпечити повноцінне функціонування КНП «Бережанська ЦМЛ» 

Бережанської міської ради;  

покращити якість надання медичної допомоги в частині фінансування 

поточних та капітальних видатків; диференціювати заробітну плату; 

оновити матеріально-технічну базу; 

покращити стан приміщень відповідно до діючих нормативів. Результативні 

показники Програми наведені у розділі VI. 

 

 

Секретар міської ради                                                            Ірина ЗАГНІЙНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Додаток до Програми 
 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку та підтримки КНП «Бережанська центральна міська лікарня»  

Бережанської міської ради на 2023 рік 

 
Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Термін                

виконання 

Виконавці Орієнтовні 

обсяги  

(вартість) 

фінансування             

( тис. грн.) 

Джерело 

фінансування 

(дольова участь) – 

бюджет Бережанської 

міської ОТГ та інші 

бюджети (тис. грн.) 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення           

співфінансування 

поточних видатків 

комунальних 

закладів охорони 

здоров’я.  

1) Проведення медичних 

оглядів 

військовозобов’язаних . 

2023 рік КНП 

«Бережанська 

ЦМЛ» 

 

500,0 500,0 Проведення медичних 

оглядів 

військовозобов’язаних  

2) Придбання лікарських 

засобів та виробів 

медичного призначення 

2023 рік 100,0 100,0 Придбання лікарських 

засобів та виробів медичного 

призначення 

Разом: 600,0 Разом: 600,0  

Оновлення 

матеріально-

технічної бази 

комунальних 

закладів охорони 

здоров’я.  

1) Придбання 

обладнання і предметів 

довгострокового 

користування. 

2023 рік КНП 

«Бережанська 

ЦМЛ» 

100,0 100,0 Придбання меблів для 

приймально-діагностичного 

відділення 

500,0 500,0 Придбання медичного 

обладнання для приймально-

діагностичного відділення 

Разом: 600,0 Разом: 600,0  

2) Проведення ремонтів 

та реконструкцій 

2023 рік 1895,8 1895,8 Капітальний  ремонт 

санвузлів в корпусах КНП 

«Бережанська ЦМЛ» 

3) Встановлення 

дизельної генераторної 

2023 рік 700,0 

 

700,0 Резервне електропостачання 

електроустановок 



установки для 

резервного 

електропостачання 

електроустановок 

приймально-

діагностичного 

відділення 

приймально-діагностичного 

відділення 

4) Реконструкція 

котельні Комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Бережанська 

центральна міська 

лікарня» Бережанської 

міської ради» по 

вул.Б.Хмельницького, 52 

в м.Бережани 

Тернопільської області» 

2023 рік 2300,0 2300,0 Реконструкція котельні із 

встановленням 

твердопаливного котла 

Всього    6095,8 6095,8  
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