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Депутату Кременчуцької районної 
ради Полтавської області 
Чернишу М.К.

Щодо депутатського запиту
Черкиша М.К.

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 
розглянувши спільно з Департаментом фінансів обласної державної 
адміністрації за дорученням обласної державної адміністрації депутатський 
запит депутата Кременчуцької районної ради Полтавської області Черниша 
М.К. щодо виділення додаткових коштів з обласного бюджету, повідомляє 
наступне.

Відповідно до листа Національної служби здоров’я України (далі - 
НСЗУ) для впровадження пілотного проекту з реалізації державних гарантій 
медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області (далі - 
Пілотний проект) виділено 966,8 млн.гривень відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2019 рік».

НСЗУ в межах виділених коштів оплачує медичні послуги 
амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги, за тарифом у вигляді 
глобальної ставки та оплати за пролікований випадок.

Оскільки загальна сума коштів, що була виділена на Пілотний проект 
закладалась на рівні субвенції 2018 року, задля вирішення питання 
належного фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я - 
учасників пілоту відповідні фінансові ресурси маю'
у місцевому бюджеті (на рівні, не меншому ніж у 2< . 0 1<Р1МЕЙЧУЦЬКА 
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/ Відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що
здійснюються з районних бюджетів належать видатки на амбулаторно- 
поліклінічну та стаціонарну допомогу, фінансування місцевих програм 
розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, місцевих 
програм надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений 
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Таким чином, джерелами фінансування перетворених закладів охорони 
здоров’я можуть, бути як кошти, отримані від НСЗУ за договорами про 
медичне обслуговування населення, так і кошти отримані в рамках місцевих 
програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, а 
також кошти від юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не 
заборонених законодавством, що є ефективним інструментом організації 
взаємодії на практиці.

Враховуючи вищевикладене, вирішення питання забезпечення 
проведення оплати у повному обсязі належить до компетенції Міністерства 
охорони здоров’я, як головного розпорядника коштів бюджетної програми 
«Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування 
населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) 
медичної допомоги у Полтавській області» та відповідних органів місцевої 
влади.
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