
                                                                                 Відділ охорони здоров’я 

                                                          виконкому  

                                                                                     Бердичівської міської ради 

        

                                             
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА             

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(__________________сесія сьомого скликання) 

                                  РІШЕННЯ                       ПРОЕКТ 

від _________20___ № ___ 

м. Бердичів 

 
 

Про внесення змін в рішення   

міської ради від 24.12.2019 №1030 

«Про затвердження програми   

розвитку та підтримки галузі  

«Охорона здоров’я» міста Бердичева  

на 2020-2022 роки в новій редакції  

 

 

Розглянувши листи Житомирської ОДА від 21.07.2020 та лист відділу 

охорони здоров’я виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 

28.08.2020 № 267, керуючись ст.25, п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в рішення міської ради від 24.12.2019 № 1030 «Про 

затвердження програми  розвитку та підримки галузі «Охорона здоров’я» 

міста Бердичева на 2020-2022 роки в новій редакції» зі змінами, а саме : 

1.1 У додатку 2 до Програми «Заходи програми розвитку галузі 

«Охорона здоров’я» міста Бердичева на 2020-2022 роки» наступні пункти  

2020 року викласти в новій редакції:  

 

№ 

п/п Заходи Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Строки 

виконання та 

орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн., у т.ч. 

по роках Очікуваний 

результат 2020 

І. 

Надання фінансової підтримки комунальним 

некомерційним підприємствам "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги" Бердичівської міської 

ради та "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської 

міської ради 

 

  



2 

Поліпшення 

матеріально-

технічної бази  

КНП 

"Бердичівська 

міська лікарня" 

БМР, відділ 

охорони 

здоров’я 

Бердичівської 

міської ради міський бюджет 3126,6 

Зниження 

рівня 

загальної 

захворюванос

ті населення 

та занедбаних 

випадків 

захворювань   

6.  

Реконструкція І 

поверху частини 

нежитлової будівлі 

операційного 

корпусу під 

відділення 

екстренної медичної 

допомоги по вул. 

Здоров’я, 1, в 

м.Бердичів  

КНП 

"Бердичівська 

міська лікарня" 

БМР, відділ 

охорони 

здоров’я 

Бердичівської 

міської ради міський бюджет 961,5 

 Приведення 

приміщень 

відповідно до 

діючих 

нормативів 

                 

2. Начальнику відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради  Остапюк В.В. та директору КНП «Бердичівська 

міська лікарня» Бердичівської міської ради Бабіковій Л.М. забезпечити 

виконання визначених заходів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту, спорту, туризму, 

молодіжної політики. 

 

Міський голова                                                                            В.К. Мазур 

 


