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РІШЕННЯ 

від  26 квітня 2018 року                                                                           № 33 

 

Про стан медичного обслуговування  

мешканців громади та стан його  

покращення 

 

Брошнів-Осадська ОТГ впевнено рухається у напрямку розпочатої в 

Україні медичної реформи.  Адже, уже з липня 2018 р. заклади охорони здоров’я, 

які виконають всі умови та укладуть договір з Національною службою 

здоров’я, яка реалізує державну політику у сфері державних фінансових 

гарантій медичного обслуговування населення, почнуть отримувати 

фінансування за новою моделлю — щорічну фіксовану виплату за 

обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі цього закладу підписали 

договір. НСЗУ буде оплачувати послуги закладів з надання первинної допомоги 

за принципом капітації, заклад отримуватиме встановлену суму за кожного 

пацієнта, незалежно від того, чи звертається він за медичними послугами.  

Впровадження медичної реформи в Брошнів-Осадській ОТГ почалось із 

створення Комунального некомерційного підприємства «Брошнів-Осадська 

міська лікарня» Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної 

громади Івано-Франківської області. 

Проектом "USAID Deloitte" підтримано заявку ОТГ щодо участі в проекті 

з розвитку первинної медичної допомоги. У рамках проекту, впродовж І кварталу 

проведено 12 вебінарів, під час яких  експерти навчають  реформуванню 

первинної ланки медицини. 

Брошнів-Осадська міська лікарня та її структурні підрозділи (амбулаторія 

с. Креховичі та ФАП с. Кадобна) підключені до електронної системи охорони 

здоров’я e-Health, через медичну інформаційну систему (МІС) «Медікс»,  що є 

однією з важливих передумов роботи медичних закладів Національної служби 

здоров'я. Документообіг між НСЗУ і закладами охорони здоров’я відбувається в 

електронній формі. 

 

 



Брошнів-Осадською міською лікарнею вже підготовлено матеріали та 

подано заявку до органу ліцензування для отримання ліцензії на медичну 

практику. 

З метою покращення матеріально-технічного забезпечення медичних 

закладів, селищною радою виділяються кошти на придбання медичного 

обладнання, забезпечення витратними офісними і медичними засобами, 

хімічними реактивами, медикаментами першої необхідності.  

Питання зміцнення матеріальної бази закладів охорони здоров’я перебуває 

під постійною увагою керівництва ОТГ. 

 Для покращення надання якісної діагностичної допомоги мешканцям 

ОТГ, селищною радою подано клопотання щодо придбання за кошти обласного 

бюджету для КНП «Брошнів-Осадська міська лікарня» цифрового 

рентгенустаткування.  

Крім того, розпочата кампанія з обрання сімейних лікарів та укладення з 

ними декларацій,                        

Мешканці громади  приступили до підписання декларацій з лікарями, 

обирають терапевта, педіатра чи сімейного лікаря. В КНП «Брошнів-Осадська 

міська лікарня» працює 6 лікарів первинної медичної допомоги, а саме: 1 

терапевт, 2 педіатри та 3 сімейні лікарі.  

Однак, є певна необхідність посилення інформаційно- 

роз’яснювальної роботи. 

Загалом, позитивні зміни у галузі медицини мешканці об’єднаної 

територіальної громади відчули з лютого місяця, коли діагностичне обстеження, 

ліки першої необхідності, рeнтгeнологічні досліджeння у медичних закладах 

Брошнів-Осадської ОТГ стали безкоштовними.  

Крім цього, Брошнів-Осадською селищною радою ОТГ укладено договір 

про надання безоплатних медичних послуг жителям Брошнів-Осадської ОТГ 

медичними закладами Калущини, зокрема: КЗ «Центральна районна лікарня 

Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» та КЗ  «Районна  

лікарня  Калуської  районної ради». 

За направленням Брошнів-Осадської міської лікарні чи її структурних 

підрозділів медичні заклади Калущини надають вторинну медичну допомогу 

безоплатно. Обстеження, медичні послуги включно з медикаментами на 

невідкладну допомогу, обстеження згідно з клінічними протоколами (крім 

комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії), харчування для мешканців 

Брошнів-Осадської ОТГ тут безоплатні. 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування», «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України» та Наказу МОЗ «Про затвердження 

порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми 

декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», 

виконавчий комітет селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Виконавчому комітету Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ: 

1.1.Здійснювати інформаційну роботу про укладення декларацій   



«Лікар-пацієнт». 

1.2. Сприяти в забезпеченні матеріально-технічної бази медичних  

закладів Брошнів-Осадської ОТГ. 

1.3. Вирішити питання про надання безоплатних медичних послуг  

мешканцям об’єднаної територіальної громади у Рожнятівській центральній 

районній лікарні. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради – Н.Олексюк.  

 

 

Брошнів-Осадський селищний голова                              Назарій Іванів 

 

 

 

 
 


