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Рівненська обласна рада

На Ваше звернення до Кабінету Міністрів України щодо рішення 
Рівненської обласної ради від 16.03.2018 №907 «Про звернення Рівненської 
обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Міністерства охорони здоров’я України щодо правових аспектів оплати праці 
у сфері охорони здоров’я» та на виконання доручення заступника 
Державного секретаря Кабінету Міністрів України В.Федорчука від 
02.04.2018 №4209/0/2-18, Рівненська обласна державна адміністрація
повідомляє наступне.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу України видатки на утримання 
комунальних закладів охорони здоров’я проводяться за рахунок коштів 
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Головним розпорядником коштів медичної субвенції згідно з Порядком 
та умовами надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
23.01.2015 №11, є Міністерство охорони здоров’я України.

Таким чином, питання фінансового забезпечення закладів охорони 
здоров’я має розглядатися у першу чергу Міністерством охорони здоров’я 
України у встановленому законодавством порядку.

Визначення остаточних обсягів видатків на охорону здоров’я та 
розподіл їх за напрямами використання здійснюється відповідними 
місцевими органами влади при формуванні, затвердженні місцевих бюджетів 
та внесенні змін до них.

Додаткова потреба коштів медичної субвенції на виплату заробітної 
плати з нарахуваннями працівникам закладів охорони здоров'я по Рівненській 
області у 2018 році, в т.ч. для проведення диференціації посадових окладів 
для працівників закладів охорони здоров’я Рівненської області становить 
186070,5 тис. грн.

У зв ’язку з цим, рекомендації уряду та Міністерства охорони здоров’я 
України роботодавцям галузі охорони здоров’я проводити диференціацію 
заробітних плат працівникам з вищою та середньою медичною освітою у
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напруженість в роботі, за збільшений обсяг навантажень щодо встановлених 
нормативів, за розширену зону обслуговування, премій, тощо.

Разом з тим, відповідно до ст.8 Закону України «Про оплату праці», 
повноваження стосовно визначення умов оплати праці працівників установ і 
організацій, що фінансуються з бюджету, належать до компетенції Кабінету 
Міністрів України.
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