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Кременчуцькій районній раді

Депутату Кременчуцької 
районної ради Чернишу М.К.

Розглянувши рішення двадцять восьмої сесії Кременчуцької районної 
ради сьомого скликання «Про депутатський запит депутата районної ради 
Черниша М.К.» повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

Порядок здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарон 
медичного обслуговування населення за лтсгта і
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавский «їе 
регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 2- ~ 2 . - _ -
№ 131 «Деякі питання здійснення пілотного проекту з реалізації державний 
гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській 
області» (далі - Постанова).

Відповідно до пункту 17 Постанови, пілотний проект проводиться на 
умовах співфінансування з місцевих бюджетів, за рахунок яких здійснюється 
оплата вартості комунальних послуг та енергоносіїв учасників пілотного 
проекту, а також фінансування місцевих програм розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я, в тому числі здійснення видатків, які 
не забезпечені надходженнями за договорами з Національною службою 
здоров’я України.

Статтею 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 
рік» установлено, що з 1 квітня 2019 року через Національну службу здоров’я 
України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється: 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань; 
пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування 
населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) 
медичної допомоги у Полтавській області на умовах співфінансування з
місцевих бюджетів. 

Враховуючи питання забезпечені явикладене вище, вирішення
проведення оплати у повному обсязі належить до пойАЙажейіЛМінїйАрства
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охорони здоров’я України, як головного розпорядника коштів бюджетної 
програми «Пілотний проект з реалізації державних гарантій для вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області», а також місцевих 
органів влади в частині співфінансування проекту.

Разом з тим, згідно з статтею 44 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» повноваження щодо забезпечення відповідно до 
законодавства розвитку охорони здоров'я та ефективного використання 
фінансових ресурсів делеговано відповідним місцевим державним 
адміністраціям.

Статтею 21 Регламенту Полтавської обласної ради сьомого скликання, 
викладеного у новій редакції, відповідно до рішення двадцять четвертої сесії 
Полтавської обласної ради сьомого скликання від 14 лютого 2019 року (далі - 
Регламент) визначено, що пропозиції до порядку денного сесії обласної ради 
вносяться головою обласної ради, постійними комісіями, депутатами, головою 
Полтавської облдержадміністрації, загальними зборами громадян, громадянами 
через механізм електронної петиції.

Згідно із статтею 52 Регламенту проект рішення про обласний бюджет 
готує Полтавська облдержадміністрація на підставі інформації, отриманої 
відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України. Обласний бюджет 
затверджується рішенням обласної ради із дотриманням норм Бюджетного 
кодексу України.

Таким чином, при внесенні Полтавською обласною державною 
адміністрацією відповідного проекту рішення в установленому порядку, проект 
рішення буде розглянуто на пленарному засіданні обласної ради.

З повагою
Виконуючий обов’язки голови 
обласної ради, заступник 
голови обласної ради А.М. Ханко
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