
 

 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

                 ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 листопада 2019 року № 2999 

 

Про звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького  

до Голови Верховної Ради України 

та Прем’єр-міністра України щодо 

фінансової незабезпеченості галузі 

«Охорона здоров'я» м. Кропивницького  

на 2020 рік 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра 

України   щодо   фінансової   незабезпеченості   галузі    «Охорона    здоров'я» 

м. Кропивницького на 2020 рік (додається). 

 

2. Доручити управлінню охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького надіслати копію рішення та звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання до Голови Верховної Ради України та 

Прем’єр-міністра України. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної  політики. 

 

    

Міський голова 

 

 

Марина Кривенко 24 45 11 

     Андрій РАЙКОВИЧ 



 

Голові Верховної  

Ради України 

Дмитру РАЗУМКОВУ  

 

Прем’єр-міністру України  

Олексію ГОНЧАРУКУ 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання щодо фінансової незабезпеченості галузі «Охорона 

здоров'я» м. Кропивницького на 2020 рік 

 

Відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2020 рік» управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького, 

як  головному розпоряднику бюджетних коштів, доведені граничні показники 

видатків медичної субвенції  (І квартал 2020 року) у сумі 46,6 млн грн, що                     

на 9,7 млн грн менше від фактичних видатків відповідного періоду 2019 року.  

Враховуючи зростання посадових окладів у 2020 році на 9,4 % та 

мінімальної заробітної плати на 13,2 %, затверджений обсяг видатків по 

медичній субвенції для міста Кропивницького покриває потребу у видатках 

на оплату праці на 57,8 %.  Незабезпеченість галузі «Охорона здоров’я» у                    

І кварталі 2020 року у видатках на заробітну плату з нарахуваннями складає  

33,98 млн грн.  

Аналогічна ситуація склалася на початок 2019 року і триває й дотепер. 

Постійна наявність кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати 

протягом 2019 року викликає соціальну напругу у колективах закладів 

охорони здоров'я, як наслідок, - до відтоку кваліфікованих кадрів та масових 

звільнень працівників. Тому протягом 2019 року проводилися заходи з 

оптимізації галузі та економії фінансових ресурсів, зокрема скорочено         

206 штатних посад та розпочато процес об’єднання стоматологічних 

поліклінік міста.  

У період реформування галузь «Охорона здоров’я» потребує посиленої 

уваги та підтримки на державному рівні задля успішної реалізації на 

практиці основних етапів медичної реформи. У свою чергу міська влада, у 

межах фінансових можливостей, максимально долучається до вирішення 

проблем медичної галузі. З початку 2019 року на оплату праці медичних 

працівників виділено з міського бюджету кошти у сумі 34,8 млн грн. Крім 

того, усі заклади охорони здоров'я міста Кропивницького автономізовані та 

підготовлені до підписання договорів з Національною службою здоров’я 

України. 

В той же час ситуація, що склалася, унеможливлює належне 

функціонування закладів охорони здоров'я міста, виконання їх основних 

функцій – надання якісної медичної допомоги населенню, що в свою чергу 

ускладнює ефективне запровадження реформ на місцевому рівні та у державі 

в цілому. 
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З метою своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати 

медичним працівникам, для уникнення соціальної напруги в медичних 

колективах та недопущення порушення законодавства про оплату праці 

звертаємося  з  проханням  вирішити  дану  проблему  шляхом  збільшення 

медичної субвенції місту Кропивницькому на 2020 рік на загальну суму                           

33,98 млн грн. 

Сподіваємось на ваше розуміння та підтримку! 

 

 
 

З повагою 

 

Депутати Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
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