
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXХ сесія  

(І засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 16  лютого   2023 року                      м. Бережани                                      №1042 

Про внесення змін і доповнень  до «Програми розвитку 

та підтримки КНП «Бережанська центральна міська 

лікарня»  Бережанської  міської ради  на 2023 рік» 

  
Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства 

«Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради від 

07.02.2023 року № 62,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії 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 зміни до «Програми розвитку та підтримки                                            

КНП «Бережанська  центральна міська лікарня»  Бережанської  міської ради  на 

2023 рік», затвердженої рішенням сесії  Бережанської міської ради від 15 

листопада 2022 року № 933, що додаються. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію 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, та на  заступника міського 

голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 



         «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням сесії  міської ради  

від 16 лютого 2023 року №1042 

 

ЗМІНИ 

що вносяться до «Програми розвитку та підтримки   

КНП «Бережанська ЦМЛ»  Бережанської міської ради на 2023 рік» 
 

1. Пункт 9 розділу 1. Паспорт програми викласти в такій редакції 

 
9. Загальний обсяг фінансування 6558,8 тис. грн. 
 1) Кошти обласного бюджету  
 2) кошти місцевих бюджетів 6558,8 тис. грн. 

 

2. Таблицю «Ресурсне забезпечення Програми розвитку та підтримки КНП 

«Бережанська центральна міська лікарня» Бережанської міської ради   на 2023р.» 

викласти в такій редакції: 

 

Обсяг коштів, які 

пропонуються залучити на 

виконання програми 

2023 рік 

(тис. грн.) 
Всього витрат на 

виконання програми  

(тис. грн.) 

Обсяг ресурсів всього, в тому 

числі 
6558,8 6558,8 

Державний бюджет - - 

Обласний бюджет - - 

Місцевий бюджет 6558,8 6558,8 

 

3. Розділ VI «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку та підтримки 

КНП «Бережанська центральна міська лікарня»  Бережанської міської ради на 

2023 рік»  скасувати та викласти у такій редакції (додається). 

 

 

 Секретар міської ради                                                         Ірина ЗАГНІЙНА 

 

 

 



                                                                                                                                             Додаток  

                                                                                                                                             до рішення сесії міської ради 

                                                                                                                                              №1042  від 16.02.2023 року 

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  

Разом: 600,0 Разом: 600,0  

2) Проведення ремонтів 

та реконструкцій 

2023 рік 1895,8 1895,8 Ремонт  (капітальний, 

поточний)  санвузлів в 

корпусах КНП «Бережанська 

ЦМЛ» 



3) Встановлення 

дизельної генераторної 

установки для 

резервного 

електропостачання 

електроустановок 

приймально-

діагностичного 

відділення 

2023 рік 700,0 

 

700,0 Резервне електропостачання 

електроустановок 

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 

5)  Проведення 

електромонтажних робіт 

зі встановленням 

електророзподільної 

апаратури 

2023 рік 63,0 63,0 Проведення 

електромонтажних робіт зі 

встановленням 

електророзподільної 

апаратури в поліклінічному 

відділі КНП «Бережанська 

ЦМЛ» 

6)  Придбання 

енергозберігаючих 

конструкцій 

2023 рік 400,0 400,0 Придбання 

енергозберігаючих вікон і 

дверей для КНП 

«Бережанська ЦМЛ» 
Всього    6558,8 6558,8  

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                   Ірина ЗАГНІЙНА 
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