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Бучанська районна рада

КИiВСькОю обласною державною адмiнiстрацiсю в межах компетенцiТ
ОПРаЦЬОВаНО лист CeKpeTapiaTy Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 02.1 1.202l JЪ
З5\l9l0l2-2| та лист БучанськоТ районноТ ради вiд 28.|0,2021 ]\'9 З60102-08
стосовнО зверненнЯ фракцiТ полiтичнОТ партiТ <Свропейська солiдарнiсть> в
БУЧаНСЬкiй районнiй ралi КиТвськоТ областi, пiдтримане рiшенням БучанськоТ
раЙонrlоТ ради восьмого скликання КиiвськоТ областi вiд 20.|0.202l Ns 184-1lVIII щодо фiнансового забезпечення сфери охорони здоров'я.
ПОВiДОМЛясМо, Що вiдповiдrrо до cTaTTi 8 Основ законодавства УкраТни про
oxopolry здоров'я держава гаранту€ громадянам УкраТни та iншим визначеним
законом особам надання необхiдних медичних послуг та лiкарських засобiв за
рахунок коштiв ,цержавного бюджету Укратни на умовах та в порядку,
встановлених законодавством.
Згiдно iз статтею 4 Закону УкраТни uПро державнi фiнансовi гарантiТ
медичноГо обслуговування населення> (далi - Закон) обсяг коштiв Щержавного
бюджету Укратни, що спрямовуються на реалiзацiю програми медичних
гарантiй, щорiчнО визначаетьсЯ В Законi УкраТни про .Щержавний бюджет
УкраТни як частка валового внутрiшнього продукту (У вiдсотках) у розмiрi не
менше 5 вiдсоткiв валового внутрiшнього продукту Укратни. Видатки на
програму медичних гарантiй с захищеними статтями видаткiв бюджету.
ЗвуженнЯ програмИ медичних гарантiЙ не допускаеться, KpiM випадкiв,
встановлених законом.
вiдповiдно до cTaTTi 10 Закону для Bcici територii Украiни встановлюються
сдинi тарифи оплати надання медичних послуг, лiкарських засобiв та медичних
виробiв, розмiри реiмбурсацiт лiкарських засобiв, якi надаIоться пацiсtlтам за
програмою медичних гарантiй.
оплата згiдно з тарифом гарантована BciM надавачам медичних послуг
вiдповiдно до укладених з ними договорiв про медичне обслуговування
населення.

Умови оплати медичних послуг визначаються Постановоtо Кабiнету
MiHicTpiB УкраТнИ вiд 15.02.2021 }lb 133 <!еякi питання реалiзацiТ програми

державних гарантiй медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 202 l
року).
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Також, частиноIо 5 cTaTTi 3 Закону встановлено, що оргаци мiсцевого
самоврядування в межах своет компетенцiт можуть фiнансувати мiсцевi
ПРОГраМи розВитку та пiдтримки комунальних закладiв охорони здоров'я,
Зокрема щодо оновлення матерiально-технiчноТ бази, капiтального ремонту,
РеКОНСТРУкцiТ, пiдвиIцення оплати працi медичних працiвникiв та фахiвчiв з
реабiлiтацii (програми <мiсцевих стIлмулiв>), а також MiclleBi програми надання
насеJIенню медичних посJIуг, мiсцевi програми громадського здоров'я та iншi
програми в oxopoHi здоров'я.

!ОДаТКОВо, iнформусмо, Iцо забезпечення фiнансування об'сктiв
комунальнот власностi Киiвськоi областi здiйснюсться за рахунок копrтiв
обласного бюджету, виходячи з його реальних можливостей i прiоритетiв, та
коштiв мiсцевих бtоджетiв на умовах спiвфiнансування.
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