
 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

                       ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16 грудня 2021 року                                                                               № 1089 

 

 

Про звернення депутатів 

Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Президента України, 

Голови Верховної Ради України,           

Прем’єр-міністра України та голови 

Національної служби здоров'я України 

щодо фінансового незабезпечення 

додаткових гарантій для медичних 

працівників галузі «Охорона здоров'я»     

м. Кропивницького у 2022 році 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Указом 

Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 «Про заходи щодо 

підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та 

забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників»,               

Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Президента України, Голови Верховної Ради України,         

Прем’єр-міністра України та голови Національної служби здоров'я України 

щодо фінансового незабезпечення додаткових гарантій для медичних 

працівників галузі «Охорона здоров'я»  м. Кропивницького у 2022 році 

(додається). 

 

2. Доручити управлінню охорони здоров’я Кропивницької міської ради 

надіслати копію рішення та звернення депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання до Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України та голови Національної служби здоров'я України. 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету та податкової політики та з питань охорони 

здоров'я, освіти, соціальної політики, культури та спорту, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Марина Кривенко 35 83 16 

 
 

 



 

 

Президенту України 

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

Голові Верховної Ради 

України 

Руслану СТЕФАНЧУКУ 

 

Прем’єр-міністру України 

Денису ШМИГАЛЮ 

 

Голові Національної служби 

здоров'я України 

Наталії ГУСАК 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання 

щодо фінансового незабезпечення додаткових гарантій для 

медичних працівників галузі «Охорона здоров'я»                                  

м. Кропивницького у 2022 році 

 

Указом Президента України від 18.06.2021 № 261/2021 «Про заходи 

щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та 

забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників» (далі – Указ 

Президента України) керівників установ, закладів та організацій зобов’язано 

забезпечити у 2022 році виплату заробітної плати лікарям та професіоналам            

з вищою немедичною освітою на рівні не менше 20 000,0 грн та фахівцям                

з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою на рівні не менше                    

13 500,0 грн. 

Але виконання Указу Президента України викликає занепокоєння та 

стурбованість у депутатського корпусу Кропивницької міської ради та міської 

влади у зв’язку з невизначеністю джерел фінансування та обмеженими 

фінансовими можливостями міського бюджету. 

У місті Кропивницькому сформована спроможна медична мережа, яка 

налічує 10 закладів охорони здоров’я первинної та спеціалізованої медичної 

допомоги відповідно до потреб громади. У закладах охорони здоров'я міста 

працюють 543 лікаря та 1203 фахівця з базовою вищою та неповною вищою 

медичною освітою. 

Усі заклади охорони здоров'я комунальної власності перетворені у 

комунальні некомерційні підприємства, співпрацюють на договірних умовах 

з Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ) та отримують 

відповідне фінансування за надані медичні послуги. У 2021 році від НСЗУ 

отримано майже 700,0 млн грн, з яких 69 %  направлено на виплату 

заробітної плати медичним працівникам. Але, на жаль, тарифи, встановлені 

НСЗУ, не відповідають реальній вартості медичних послуг, що 

унеможливлює надання якісної медичної допомоги у повному обсязі.  
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Міська влада постійно здійснює фінансову підтримку закладів охорони 

здоров'я комунальної власності міста. Так, у 2021 році з бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на потреби медичної галузі 

спрямовано майже  120,0  млн грн.  

На даний момент на законодавчому рівні не врегульовано механізм 

підвищення заробітних плат медичним працівникам та не визначено тарифи 

НСЗУ на медичні послуги на 2022 рік.    

За результатами проведеного аналізу, враховуючи діючі тарифи на 

медичні послуги у 2021 році та очікувані пакети послуг на 2022 рік, 

встановлено, що для підвищення заробітної плати медичним працівникам до 

рівня, визначеного Указом Президента України, орієнтовна мінімальна 

потреба в коштах становить майже  80,0 млн грн. Перерозподіл такої суми 

коштів в межах бюджету Кропивницької територіальної громади обмежить 

виконання повноважень міської влади, передбачених Законом України                   

«Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема у сфері освіти, житлово-

комунального господарства та соціального захисту громадян. 

Враховуючи  вищевикладене,  просимо  сприяти, у межах наданих 

повноважень, підвищенню тарифів за надані медичні послуги у рамках 

пакетів НСЗУ на 2022 рік з урахуванням доплат лікарям та  фахівцям з 

базовою вищою та неповною вищою медичною освітою до рівня заробітних 

плат, встановлених Указом Президента України. 

 Заздалегідь вдячні за взаєморозуміння та підтримку. 

 
 

 

З повагою 

 

Депутати Кропивницької міської ради восьмого скликання 
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