
Довідка 

про підсумки виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади  

за І півріччя 2018 р. 

 

План соціально-економічного розвитку Брошнів-Осадської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік затверджено рішенням сесії від 

09.02.2018р. №72-3/2018.  Планом визначено, що основними питаннями, які 

потребують невідкладного вирішення є розбудова та модернізація  

інфраструктури; ефективне використання землі; створення нових робочих місць; 

залучення інвестицій; впровадження заходів з енергозбереження; реконструкція 

системи водопостачання, поводження з ТПВ та покращення благоустрою 

населених пунктів. 

Підсумовуючи виконання Плану соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018, необхідно відзначити 

досягнення позитивних результатів в окремих сферах діяльності у громаді.  

Реальний сектор  На території Брошнів-Осадської об’єднаної 

територіальної громади діють 8 основних бюджетоутворюючих промислових 

підприємств: відокремлений підрозділ  ТОВ «Свісс-Кроно» (виробництво 

деревостружкових плит); ТОВ СП «Памібро» (виробництво паперових мішків); 

ТОВ «Поліком» (виробництво гумових та  пластмасових виробів); ТОВ «ЦБМ 

«Осмолода» (виготовлення виробів з деревини); ПП «Мельник-хліб» (харчова 

промисловість). Розвиток деревообробної промисловості є важливим для смт. 

Брошнів-Осада.  В загальному підприємствами селища виробляється  близько  

90,0% товарної промислової продукції Рожнятівського району.  Суттєві обсяги 

реалізації забезпечили відокремлений підрозділ ТОВ «Свісс-Кроно» (71,3% 

загально- районного обсягу), ТОВ СП «Памібро» ( 11,4% )  ТОВ «ЦБМ 

«Осмолода» (6,7%), ТОВ «Поліком» (5,0%) . 

Показники роботи основних підприємств  у І півріччі 2017-2018рр. 

Підприємства 

Обсяг   реалізованої продукції, 

тис. грн.   

Середньооблікова кількість 

штатних працівників, чол.                

 ст. на  

01.06.17 

 ст. на   

01.06.18  

В порівнянні 

з минулим 

роком, % 

 ст. на   

01.06.17 

 ст. на 

01.06.18 

В порівнянні 

з минулим 

роком, % 

ДП "Брошнівське ЛГ" 29463,0 30615,0 103,91 222 241 108,56 

ТОВ "ЦБМ "Осмолода" 51719,2 96545.8 186,67 247 251 101,62 

БФ  ТОВ "Свісс-Кроно" 572338,0 889025.8 155,33 319 296 92,79 

ПП "Гал Ганц"    1430,6 1365,2 95,43 15 10 66,67 

МПП "Таля" 2708,3 3733.3 137,85 60 67 111,67 

ТОВ СП "Памібро" 117717,2 189947.2 161,36 92 115 125,00 

ТОВ "Поліком" 103015,0 79654.5 77,32 55 60 109,09 

ПП "Мельник-хліб" 3595,0 5355,0 148,96 65 59 90,77 

У сфері промисловості забезпечено позитивну динаміку зростання обсягів 

реалізованої промислової продукції. За  січень – травень 2018 року найбільшим 

виробником – відокремленим підрозділом ТОВ «Свісс-Кроно» вироблено 198,8  

тис.ум.м3 плити ДСП та ламіновано 159,8 тис.м3 (що відповідно на 14,7 % та 33,8 

% більше ніж у січні-травні попереднього року), на 30,6% більше вироблено 

декоративного паперу для власного використання ( 4053 тонн).  

Зростання обсягів виробництва до показника 2017 року забезпечено 

підприємствами: ТОВ «ЦБМ «Осмолода» 186,7%,  ТОВ СП «Памібро» - 161,4%,  

БФ ТОВ «Свісс-Кроно» - 155,3%.  Зменшення обсягу реалізації продукції 



спостерігається на підприємстві ТОВ «Поліком» на 23,9% до показника 2017 

року. 

Найбільше штатних працівників на підприємствах, а відповідно – 

найбільшими платниками податків до місцевого бюджету є підприємства ТОВ 

ЦБМ «Осмолода» (251 особа), ДП «Брошнівське ЛГ» (241 особа). 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємством ДП 

«Брошнівське ЛГ»  за січень-травень 2018 року склав 30615,0 тис. грн.. 

Середньомісячна заробітна плата працівників за січень-травень 2018 року склала 

8525 грн. Чисельність працівників – 241 особа. Впродовж січня-травня 2018 року 

підприємством сплачено платежів до бюджету в сумі 9001,1 тис. грн,  в т. ч. до 

місцевого – 3173,0 тис. грн.  

Сплата податків основними промисловими підприємствами за І півріччя 

2017-2018рр. 

Підприємства 

Сплачено до бюджету, тис.грн.  

 ст. на 

01.06.17 

 ст. на 

01.06.18 

В 

порівнянні 

з минулим 

роком, % 

в т.ч.-

місцев.   

ст. на  

01.06.17 

в т.ч.-

місцев. 

ст. на   

01.06.18  

В порівнянні 

з минулим 

роком, % 

ДП "Брошнівське ЛГ" 7863,2 9001,1 114,47 2399,7 3173,0 132,22 

ТОВ "ЦБМ "Осмолода" 1519,3 2515,5 165,57 1122,3 1755,7 156,44 

БФ  ТОВ "Свісс-Кроно" 3261,1 4393,3 134,72 2499,3 3283,3 131,37 

ПП "Гал Ганц"    100,7 90,4 89,77 54,2 52,3 96,49 

МПП "Таля" 879,0 1244,6 141,59 170,5 224,8 131,85 

ТОВ СП "Памібро" 1703,8 2052,1 120,44 1283,7 1436,3 111,89 

ТОВ "Поліком" 578,5 740,9 128,07 438,9 561,6 127,96 

ПП "Мельник-хліб" 237,0 364,2 153,67 105,4 120,3 114,14 
 

Станом на 01.07.2018р. борг ТзОВ «Лісова компанія «Осмолода» (на 

банкрутстві) по ЄСВ становив 136,9 тис.грн.  

Згідно постанови КМУ №127 від 07.02.2018р. сільськогосподарське 

підприємство ФГ «Екосімбіно», яке має на утриманні корів молочного стада 

подало пакет документів в Міністерство аграрної політики для одержання 

державної дотації.    

Розвиток підприємництва   Станом на 01.07.2018р. на території Брошнів-

Осадської об’єднаної громади зареєстровано 59 суб’єктів господарської 

діяльності - юридичних осіб в т.ч.:  смт. Брошнів-Осада – 53, с. Креховичі – 4, с. 

Кадобна – 2 та 153 суб’єкти господарської діяльності-фізичні особи, в т.ч.: смт. 

Брошнів-Осада – 77, с. Креховичі – 53, с. Кадобна -23. 

Протягом І півріччя 2018р. року державним реєстратором нерухомого 

майна надано 1357 послуг. За вказаний період державним реєстратором фізичних 

осіб-підприємців і юридичних осіб здійснено 62 реєстраційні дії та надано 32 

витяги з ЄДР. Державним реєстратором зареєстровано 4 юридичні особи та 19 

фізичних осіб-підприємців. Припинено діяльність 8 фізичних осіб-підприємців. 

Проведено реєстрацію змін - фізичних осіб-підприємців – 11, юридичних осіб – 

20. 

 Станом на 01.07.2018р.  на території громади функціонують 170 закладів 

торгівлі, зокрема: смт. Брошнів-Осада - 153,  с. Креховичі - 11,  с. Кадобна – 6;    

та ресторанного господарства - 6, в т.ч. смт. Брошнів-Осада - 5, с. Креховичі - 1. 

Найбільшою фірмовою мережею є мережа ФОП Мельник Р.М. «Брошнівська 

хлібопекарня». На території громади розташовано 2 кіоски з продажу хліба та 

хлібобулочних виробів.  Магазини та кіоски «БХП» працюють і на території 

області. 



Залучення інвестицій в розвиток інфраструктури. Протягом І півріччя 

2018 року виконавчим апаратом селищної ради  проведено відповідну роботу з 

метою залучення коштів державного та обласного бюджетів на 2018 рік. 

Підготовлено 2 проекти на фінансування з Державного фонду регіонального 

розвитку та 2 проекти на фінансування за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. Загальна сума залучених з держбюджету  коштів 

становитиме 4196,1 тис. грн..  
№ Назва проекту Сума коштів, 

тис.грн 

Джерело 

фінансування 

1. Капітальний ремонт адміністративних 

приміщень Брошнів-Осадської селищної ради по 

вулиці 22 Січня, 85 Брошнів-Осадської селищної 

ради об'єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

965,00 Державний 

фонд 

регіонально

го розвитку 

2. Капітальний ремонт мостового переходу через 

р.Сівка по вул.Залізнична в с.Креховичі 

Рожнятівського району Івано-Франківської 

області 

2035,00 -//- 

3. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

І.Франка від буд.№21 в с.Кадобна Брошнів-

Осадської селищної ради об'єднаної 

територіальної громади Івано-Франківської 

області 

413,58 Субвенція 

на 

формування 

інфраструк-

тури ОТГ 

4. Капітальний ремонт дорожнього покриття 

вул.Залізнична (від буд.№1 до буд.№11) в 

с.Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради 

об'єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

782,52 -//- 

 Програмою   «U-LEAD з Європою» підтримано заявку ОТГ щодо участі в 

проекті з створення у громаді центру надання адміністративних послуг, в  якому 

суб’єкти звернень зможуть отримати максимально необхідний перелік 

адміністративних послуг у комфортних умовах безпосередньо у центрі громади.  

 Брошнів-Осадська ОТГ є переможцем конкурсу ініціатив місцевих 

карпатських громад із проектом «Історична пам’ять про депортацію українців в 

ХХ ст. в смт. Брошнів-Осада». 

 Підготовлено та направлено проектну заявку «Діалог культури і 

технологій. Інноваційний крок в майбутнє» на одержання фінансування від 

Українського культурного фонду та заявку на участь у програмі DOBRE.  

 Зважаючи на  нові виклики сьогодення керівництво ОТГ працює на  

створенням комфортних умов проживання для  мешканців громади. Зокрема – в 

смт.Брошнів-Осада  створюється зона безкоштовного WI-FI.  Швидкісним 

інтернетом безкоштовно можна скористатись на площі біля Брошнів-Осадського  

Народного дому, у самому приміщені народного дому, трибунах стадіону 

«Карпати», Брошнів-Осадській міській лікарні.  

 Розроблено  та затверджено логотип Брошнів-Осадської ОТГ. 

 Важливим кроком до розвитку населених пунктів  ОТГ є залучення 

додаткового фінансування на розвиток територій та реалізації суспільно 

важливих проектів. Сприятиме цьому  вступ Брошнів-Осадської ОТГ у члени 



«Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття», «Єврорегіон Карпати-Україна», 

«Асоціації міст України», що дасть можливість брати участь у конкурсах 

проектів. Брошнів-Осадська селищна рада ОТГ приєдналася до європейської 

ініціативи «Мери за економічне зростання», «Угода мерів». 

 Надзвичайно важливим  для  перспективного розвитку є  наявність  

оновлених генпланів  населених пунктів.  Розпочато виконання комплексу робіт 

з топографо-геодезичної зйомки  для  оновленої планової схеми (в масштабі 

1:2000) для розробки Генплану та плану зонування території села Кадобна. 

Вносяться зміни до генпланів с.Креховичі та селища Брошнів-Осада, також 

розробляються схеми зонування.  

У ІІ кварталі цього року розпочато  процес розроблення Стратегії розвитку 

Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області на період до 2025 року. За результатами конкурсу, 

оголошеного АМУ громаду відібрано, як пілотну об’єднану громаду, з якою 

працюватиме консультант Асоціації міст України з місцевого економічного 

розвитку Галина Васильченко у напрямку залучення інвестицій, ефективного 

використання місцевих ресурсів, створення робочих місць. У червні громаду  

відібрано до  числа пілотних громад по  роботі  з муніципальним фіскальним 

реєстром. Представники громади взяли участь у дводенному навчанні для 

отримання теоретичних та практичних навичок роботи з муніципальним 

фіскальним реєстром, який дозволить контролювати та правильно 

використовувати свої ресурси.   

 Охорона довкілля  Основними екологічними проблемними питаннями, 

над вирішенням яких працює місцева влада є: 

- зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря шляхом 

встановлення фільтрів на виробництві ТОВ «СВІСС КРОНО» в смт. Брошнів-

Осада; 

 -  організація збору та вивезення ТПВ з територій населених пунктів; 

 -  скид неочищених та недостатньо очищених стоків внаслідок фізичного 

та морального зносу очисних споруд, відсутності та неповним охопленням 

каналізування населених пунктів. 

На реконструкцію очисних споруд по вул.Залізнична, 57 в селищі Брошнів-

Осада з державного бюджету виділено 10 млн.грн.. 

 Для обслуговування території громади придбано трактор «Білорус МТЗ 

1025.2» - 746,900грн., асенізаційний причіп – 199,400грн. та причіп для 

перевезення твердих побутових відходів – 29,500грн.. 

 З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

виділено 1000,00 грн. для придбання обладнання (контейнерів) для збору 

побутових відходів на території Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ. 

Зокрема, протягом звітного періоду виготовлено проектно-кошторисну 

документацію для «Нового будівництва полігону твердих побутових відходів із 

влаштуванням сміттєсортувальної лінії в смт.Брошнів-Осада» та проект 

реконструкції очисних споруд в смт.  Брошнів-Осада.   

Також,  важливим  є укріплення берегів річок.  На виготовлення ПКД 

берегоукріплювальних споруд  виділено 350,0 тис.грн, зокрема  - потічка 

Безіменного на ділянці від вул. 22 Січня до вул. Морозенка  та на ділянці від вул. 

Осмолодська  до вул. І.Франка  в селищі Брошнів-Осада; правого берега р. Сівка 

в урочищі «Мутвиця»  в с. Креховичі. 



Відрадно, що ТОВ «СВІСС КРОНО» розпочало процес встановлення 

фільтрів. 

Житлово-комунальне господарство та енергозбереження. Комунальне 

підприємство «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів–Осадської селищної 

ради за шість місяці 2018р.  надало послуг на суму 1622,0 тис.грн. без ПДВ 1351,6 

тис.грн., в т.ч.:  

послуги з водопостачання – 18,9 тис.м3 на суму 120,0 тис.грн.;  

послуги з водовідведення – 77,3 тис.м3  на суму 666,0  тис.грн;  

послуги по вивозу та захороненню ТПВ – 6,3  тис.м3 на суму 456,2 тис.грн; 

послуги сміттєвоза, АС-машини, міні-трактора та ін. – 44,4 тис.грн.; 

квартплата – 65,0 тис.грн. 

Станом на 01.07.2018р. дебіторська  заборгованість по підприємству 

становить – 408,1 тис.грн., в т.ч. за комунальні послуг населення 161,8 тис. грн., 

КП «Рожнятівводгосп» 217,6 тис.грн., ТОВ «ЦБМ «Осмолода» 8,4 тис.грн., інші 

20,3 тис.грн. Заборгованості по заробітній платі та енергоносіях немає. 

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів–

Осадської селищної ради надає послуги трактора Білорус 1025.2: 

- чистка доріг, тротуарів та територій від снігу; 

- вакуумне очищення вигрібних ям; 

- продувка каналізаційних труб; 

- викачка, вивіз та захоронення рідких нечистот. 

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів–

Осадської селищної ради надає послуги трактора Lovol TE-244(Фотон 244): 

- скошування трави; 

- перевезення вантажів малих габаритів; 

- чистка тротуарів від снігу; 

- підмітання територій; 

 - посів міндобрив. 

Техніка спеціального призначення дозволяє здійснювати обслуговування 

потреб населення громади за оптимально короткі проміжки часу з найменшими 

витратами. 

Завершуються ремонтні роботи системи водопостачання по вул.І.Франка 

(масив «Автоматика») у смт.Брошнів-Осада. Проводиться будівництво 

зовнішньої каналізаційної мережі по вул.Українській смт. Брошнів-Осада. 

Проводяться роботи з реконструкції каналізаційної мережі біля 40 будинку по 

вулиці 22січня в селищі Брошнів-Осада. 

Бюджетними установами ОТГ  за І півріччя 2018 року спожито: 

- 232000 метрів кубічних газу; 

- 215600 кВт. електроенергії; 

- 275,1 Гкал. теплоенергії. 

Соціальний захист.  Станом на 01.07.2018 р. на обліку перебуває 10 дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 5 дітей проживають та 

виховуються у 2 прийомних сім'ях. В громаді на обліку є 2  внутрішньо 

переміщені особи.  

У  населених пунктах громади зареєстровано 37 учасники АТО. Всього 18 

сімей учасників АТО з неповнолітніми дітьми, в яких виховується 31 дитина.  

На протязі І півріччя 2018 року здійснювались такі види виплат: 

- матеріальна допомога у сумі 5000,00 грн. учаснику АТО на лікування; 



- матеріальна допомога у сумі 6200,00 грн. дітям-інвалідам; 

- матеріальна допомога у сумі 5000,00 грн. дитині загиблого воїна АТО; 

- матеріальна допомога у сумі 14000,00 грн. найстарішим жителям селища 

(90 та 95 років – 14 чоловік); 

- матеріальна допомога у сумі 37000,00 грн. воїнам АТО до Великодніх свят; 

- матеріальна допомога у сумі 7500,00 грн. учасникам ЧАЕС; 

- матеріальна допомога у сумі 172200,00 грн. жителям громади у зв’язку з 

скрутним матеріальним становищем та на лікування. 

Освіта, молодіжна  політика, розвиток спорту.  В ОТГ  функціонує 3  

заклади загальної середньої освіти: 1 ліцей та 2 гімназії,  2 заклади дошкільної 

освіти та ПЛПЛ.  В закладах загальної середньої освіти ОТГ працює 125 

педагогічних працівників. Дошкільні навчальні заклади укомплектовані згідно 

штатного розпису.  Кадровий склад включає 31 педагогічного працівника.  

Брошнів-Осадський ліцей  вперше взяв участь у Міжнародному проекті 

"GoCamp-2018" та здобув перемогу. В результаті -  протягом двох літніх тижнів 

(6-19 серпня)  англомовний волонтер - носій мови, навчатиме дітей англійської 

мови у мовному таборі.  

У дошкільному навчальному закладі «Світанок» запрацював оновлений 

басейн. Враховуючи, що  фізичне та спортивне виховання є  одним  із важливих 

факторів здоров’я молоді  у громаді створено «Брошнів-Осадську дитячо-

юнацьку спортивну школу», де навчається 162 дитини, йдуть тренування з 

футболу, волейболу. Завершуються ремонтні роботи по реконструкції залу для 

боксу і боротьби. 

Серед  результатів: друге місце у фіналі кубка Калуша з футзалу 

(серед 42 футбольних команд); перемога команди ОТГ на  міжрайонному турнірі 

з волейболу;  участь  команди «Карпати»  в чемпіонаті області з футболу серед 

команд першої ліги. Команда «Карпати» у фіналі за кубок області здобула срібло. 

 Прийнята Програма оздоровлення та відпочинку дітей та молоді Брошнів-

Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр. На 

її виконання було виділено 80 тис.грн. для оздоровлення дітей: 

- табір відпочинку «Ювілейний» (14 дітей пільгової категорії, відмінників, 

диспансерних хворих у співфінансуванні 50%); 

- табір відпочинку «Перлина Карпат» с.Витвиця (3 дітей у співфінансуванні 

50%); 

- оздоровчо-виховний дитячий табір «Веселі канікули з Богом-2018» у 

с.Підлюте (18 дітей); 

- пришкільний духовний табір «Вгору піднесім серця» (30 дітей, 14 днів); 

- наметове містечко «Дружба нас поєднала» (45 дітей, 3 дні); 

- літня школа «Юний фінансист» (15 дітей, 2 дні); 

- пришкільний мовний табір «GoCamp 2018» (50 дітей, 2 тижні). 

Ведуться повномасштабні будівельні роботи в 3 закладах загальної 

середньої освіти. Проводиться заміна підлоги, дверей, частково – системи 

опалення. Проводиться реконструкція котельні в Брошнів-Осадському ліцеї, 

облаштовуються зони очікування для батьків та встановлення мережі WiFi.  

Для потреб Нової української школи виділено співфінансування в 

обласний бюджет 15,9 тис.грн. (меблі та комп’ютерне обладнання) та 10,7 

тис.грн. (дофінансування купівлі дидактичних матеріалів). Виділено 55 тис.грн. 



для придбання 2 комплектів меблів та 2 телевізорів. В результаті,  буде 

облаштовано 6 класів для першокласників.   

Згідно з дорученням голови ОДА О.Гончарука, на підставі наказу 

директора департаменту освіти ОДА В.Кімаковича Брошнів-Осадській ОТГ 

передали новий транспортний засіб для перевезення учнів та педагогів. Вартість 

автобуса – 1 млн. 836 тисяч гривень. 

 Культура. Роботу з основних напрямків культурно-освітньої діяльності в 

ОТГ  забезпечують: 3 народні доми та 4 бібліотеки, функціонує 8  колективів 

художньої самодіяльності, 4 з яких мають  звання «Народний аматорський» 

колектив.   

Згідно плану роботи відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків  

Брошнів-Осадської ОТГ на 2018 рік протягом  І півріччя 2018 року  відбулося 

ряд культурно-мистецьких заходів, в яких приймали участь аматорські 

колективи громади, це зокрема: 

- розколяда; 

- до річниці пам’яті Героїв Небесної Сотні «Горить свіча і пам’яті сльоза»;  

- «Вшановуємо тебе, Кобзарю»; 

- літературно-мистецький захід до Дня Чорнобильської аварії; 

- 8 травня День пам’яті та примирення; 

- творчий вечір з  нагоди 25-річчя народного аматорського фольклорного 

колективу «Кадобняночка»; 

- творчий звіт зразкового хореографічного колективу «Водограй»; 

- творчий звіт народного  аматорського ансамблю танцю «Тайстра»; 

-  День молоді; 

- День конституції. 

Також аматорські колективи громади приймали участь у обласних та 

міжнародних фестивалях, а саме: 

- обласний фестиваль естрадної пісні «Водограй»; 

- міжнародний конкурс-фестиваль хореографічного мистецтва в Польщі; 

-Обласний фестиваль народного танцю «Арканове коло» та «Покутські 

витоки»; 

- ІІІ просвітянський фестиваль «Історія України в народних піснях». 

Селищна рада об’єднаної територіальної громади сприяє розвитку 

народних аматорських колективів громади. Було профінансовано  всі витрати на 

транспорт та харчування в межах області, а також співфінансування на поїздку 

хореографічного колективу «Водограй» до Республіки Польща. 

Придбано матеріали на суму 17162,00 грн для пошиття костюмів 

народного аматорського колективу «Тайстра»; ведуться ремонтні роботи у 

хореографічному залі Брошнів-Осадської ДШМ, де займається зразковий 

колектив «Водограй», проводиться ремонт кімнати-музею В.Івасюка. 

Для Брошнів-Осадського Народного дому придбано відпочинкові дивани 

та столики на суму 38600,00 грн; встановлено сигналізацію -19453,00грн; 

придбано проектор та екран - 12200,00 грн; встановлено вільну зонуWi-Fi  в 

Народному домі та прилеглій території; придбано апаратуру для проведення 

дискотек на суму 52359,00 грн. та тумбу-подіум - 9400,00 грн; закуплено і 

встановлено освітлення сцени в Народному домі. 



 Проводиться активна робота по встановленню пам’ятника Героям 

Небесної Сотні та загиблим воїнам АТО. 

Медицина. В рамках  децентралізації формується нова система охорони 

здоров’я, яка передбачає: зміну системи управління; надання якісних та 

доступних медичних послуг; удосконалення системи кадрового забезпечення; 

інформатизацію галузі; забезпечення ефективної фармацевтичної політики; 

належний науковий супровід та випереджувальне інформаційно-комунікаційне 

забезпечення. Медичну допомогу в громаді здійснює Комунальне некомерційне  

підприємство «Брошнів-Осадська міська лікарня» та її структурні підрозділи  в 

с. Креховичі і с.Кадобна.  За даний час в закладах охорони здоров’я відчутно 

покращився сервіс обслуговування пацієнтів КНП «Брошнів-Осадської міської 

лікарні» а саме: 

- працює кабінет УЗД, де пацієнти при попередньому записі в реєстратурі 

можуть пройти безкоштовне обстеження; 

- для мешканців громади в лабораторії КНП «Брошнів-Осадської міської 

лікарні» здійснюють безкоштовні аналізи; 

- в діагностичному відділенні також роблять безкоштовну кардіограму; 

- медичні заклади Брошнів-Осадської ОТГ на даний момент забезпечені 

медикаментами першої необхідності та засобами медичного призначення; 

- значно покращилося харчування хворих в стаціонарному відділення КНП 

«Брошнів-Осадської міської лікарні»; 

- в зонах очікування та в палатах КНП «Брошнів-Осадської міської лікарні» 

є безкоштовна зона Wi/Fi. А це дає можливість пацієнтам КНП «Брошнів-

Осадської міської лікарні» бути завжди на зв’язку та з подвійною користю 

використовувати час перебування в лікувальному закладі; 

- ФАП с.Кадобна забезпечений медикаментами першої необхідності та 

засобами медичного призначення. В село Кадобна двічі на тиждень здійснюється 

виїзд сімейного лікаря. Це дає можливість жителям села на місці заключити 

декларацію з лікарем та отримати необхідну консультацію стосовно свого 

здоров’я; 

 - в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Креховичі 

здійснено забезпечення медикаментами першої необхідності, засобами 

медичного призначення та організовано приписну компанію по підписанню 

декларації по програмі «Лікар для кожної сім’ї».  

В КПН «Брошнів-Осадська міська лікарня» та її структурних підрозділах 

активно проходить підписна компанія, укладаються декларації. Заклад 

підключений до Електронної системи охорони здоров'я  eHealth, за допомогою 

медичної інформаційної системи «Медікс».  

Для уникнення черг під час приписної компанії, укладання декларацій 

«Лікар-пацієнт»  та покращення обслуговування пацієнтів, медичні заклади 

забезпечені комп’ютерною технікою та офісними витратними матеріалами. 

Проводиться постійне покращення матеріальної бази. Дане матеріальне 

забезпечення здійснено за рахунок місцевого бюджету. 

 Найближчим часом буде встановлено нову систему рентгенівську 

діагностичну, вартістю 1млн. 700тис. грн., що дозволить зробити як рентген, так 

і флюорографію органів. 

 До медичних послуг, які надає Брошнів-Осадська міська лікарня, входять: 



- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, 

глюкоза крові, загальний холестерин, електрокардіограма, швидкі тести на 

вагітність та ВІЛ, вірусні гепатити, тропоніни, вимірювання артеріального тиску, 

вимірювання ваги, зросту, окружності талії; 

- діагностика та контроль перебігу раку передміхурової залози; 

- тест на виявлення шлунково-кишкової кровотечі та виявлення 

ротавірусної інфекції; 

- обстеження горла, слухового проходу носа та ока отоофтальмоскопом; 

- неінвазивний метод моніторингу насичення гемоглобіну, артеріальної 

крові киснем і пульсу для оцінки функцій дихальної системи пульсоксиметром; 

- аерозольна терапія (при астмі, хронічному бронхіті та інших 

респіраторних захворюваннях); 

- тест на виявлення інфаркту міокарда.  

Для всіх жителів Брошнів-Осадської ОТГ, які підписали декларацію зі 

своїм сімейним лікарем у Брошнів-Осадській міській лікарні, Креховицькій 

АЗПСМ та Кадобнянському ФАПі, цілком безкоштовно надаватиметься весь 

спекрт медичних послуг, що передбачені Наказом №504 МОЗ України від 

19.03.2018 . 

Розбудова громадянського суспільства 

Виконавчим апаратом  та депутатським корпусом  селищної ради ОТГ 

забезпечується тісна  співпраця з інституціями громадянського для вирішення 

завдань соціально-економічного розвитку території. Працівниками ради 

надається методична допомога щодо можливості участі громадських та 

благодійних організацій в конкурсах, грантах, залучення міжнародної технічної 

допомоги на реалізацію статутних завдань діяльності організацій. 

За співпраці  із благодійною організацією «Серце Марії» проводились такі 

заходи: 

- з днем весни вітали одиноких жінок; 

- організували у Вербну неділю духовно-мистецький захід милосердя щоб 

реалізувати акцію «Великодній кошик». За зібрані  кошти представники 

благодійної організації закупили продуктові набори; 

- у День пам’яті та примирення відвідали сивочолих ветеранів, щоб 

подякувати їм за героїзм і відвагу, за перемогу над нацизмом. 

Спільно з церквою УГКЦ Святого Вознесіння Господнього та БО «Серце 

Марії» ОТГ провела для старшокласників незабутні літні «канікули з Богом». В 

духовому таборі «В гору піднесім серця» учні перебували з 9.00 до 16.00. Їх 

повсякчас розважали аніматори, проводили захоплюючі ігри та завдання. 

Особливо вразила атмосфера відкритих сердець: діти були розковані, 

комунікабельні, життєрадісні. Навчалися спілкуванню без гаджетів, любові до 

ближнього та зарядилися позитивними емоціями. 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку,  

інвестицій та проектної діяльності        Назарій Іванів 
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