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Про стан фінансування медичних  

закладів у районі за 5 місяців 2018 року  

 

    Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового 

управління Вижницької районної державної адміністрації Кириляк Л.І., 

враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, 

фінансів і соціально-економічного розвитку з цього питання, районна рада    

              

          ВИРІШИЛА: 

 

1.Інформацію Кириляк Л.І. – начальника фінансового управління 

Вижницької районної державної адміністрації з цього питання взяти до відома. 

2. Доручити виконавчому апарату Вижницької районної ради спільно із 

Вижницькою районною державною адміністрацією підготувати та направити 

звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Народного 

депутата України І.Рибака, Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 

обласної державної адміністрації стосовно фінансування медичної галузі в 

районі (звернення додається).  

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

районної ради С.Вірсту. 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк 

 



Кабінету Міністрів України 

                           Верховній Раді України 

Народному депутату України 

І.Рибаку 

Департаменту охорони 

здоров’я   Чернівецької 

обласної державної 

адміністрації 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Вижницької районної ради VІІ  скликання стосовно 

фінансування медичної галузі  у Вижницькому районі  

Чернівецької області 

      Ми, депутати Вижницької районної ради розглядаючи питання «Про стан 

фінансування медичних закладів у районі за 5 місяців 2018 року» глибоко 

стурбовані з приводу нестачі коштів на утримання медичної галузі. Слід 

зазначити, що на 2018 рік передбачені видатки на установи охорони здоров’я в 

сумі 44 млн.642,1 тис. грн., що на 8 млн. 486,7 тис. грн. (16%) менше плану 

2017 року із врахуванням змін. Така ситуація спричинює проблеми у 

недостатньому фінансуванні видатків на заробітну плату з нарахуваннями  

працівникам галузі, оплату енергоносіїв, безкоштовних цуркознижувальних 

лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет, а також у 

запровадженні медичної реформи вторинного рівня. 

     Тому, виходячи з вище викладеного, просимо розглянути питання щодо 

збільшення обсягу медичної субвенції для забезпечення захищених статей 

видатків на заробітну плату в сумі 2,3 млн. грн. та на оплату енергоносіїв – 1,3 

млн.грн. 

      У зв’язку із проведенням у 2018 році реформи у наданні первинної медичної 

допомоги, сума обсягу медичної субвенції надана тільки на перше півріччя і в 

меншому розмірі ніж у 2017 році на 1 млн.699 тис. грн., а на друге півріччя 

субвенції не виділено взагалі. Внаслідок чого виникає нестача коштів на оплату 

праці первинної ланки медичної галузі в сумі 0,5 млн. грн. Саме така ситуація 

спричинює проблеми перетворення центрів первинної медико - санітарної 

допомоги у комунальні (некомерційні) підприємства. Слід у найкоротший 

термін вирішити питання прискорення розподілу коштів медичної субвенції на 

друге півріччя поточного року із врахуванням 0,5 млн. грн., на погашення 

відповідних видатків. 

      Також просимо розглянути можливість щодо збільшення обсягу видатків на 

вторинний рівень надання медичної допомоги для підготовки до проведення 

медичної реформи, зокрема на покращення матеріально-технічної бази КУ 



«Вижницька центральна районна лікарня» (придбання медичного обладнання, 

офісної техніки).  

        Крім того, на сьогоднішній день виникає критична ситуація із 

забезпеченістю у видатках на безкоштовні цуркознижувальні лікарські  засоби 

для хворих на цукровий та нецукровий діабет. При потребі в коштах на 2018 рік  

в сумі 2 млн.225,1 тис.грн., передбачено тільки 1 млн.189,0 тис. грн., 

незабезпеченість у видатках складає 1 млн.036,1 тис.грн. Наявна заборгованість 

КУ «Вижницька ЦРЛ» у червні цього року склала 292,4 тис.грн., тому суттєво 

ускладнюється процес розрахунків аптечного закладу із фармацевтичними 

фірмами, що у свою чергу призводить до неможливості здійснення замовлень 

на лікарські засоби, затримання у часі забезпечення хворих лікарськими 

засобами та соціальної напруги серед хворих даної категорії населення. 

         Виходячи з вищенаведеного, надіємося на розуміння ситуації, яка 

склалася та віримо у позитивне вирішення цього питання. 

 

Прийнято на двадцять 

третій сесії Вижницької 

районної VІІ  скликання 

20 червня 2018 року 

 

 


