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Голові Рівненської обласної ради
Олександру Д А Н И Л Ь Ч У К У

На виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від
30.06.2020 №27309/0/1-20 щодо розгляду рішення Рівненської обласної ради
від 05 червня 2020 №1730 «Про звернення Рівненської обласної ради до
Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання фінансування
державного
закладу
«Спеціалізована
медико-санітарна
частина
№3
Міністерства охорони здоров’ я України», облдержадміністрація звернулась до
Міністерства охорони здоров’ я України з проханням розглянути питання
додаткового виділення фінансування з державного бюджету на 2020 рік у сумі ,
35 603,6 тис. грн. в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 27 129,87"'
тис. грн. для забезпечення діяльності закладу у період передачі з державної у
комунальну власність міста Варані.
При цьому необхідно взяти до уваги, що порядок та умови надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення
підтримки окремих закладів, які зазначені в додатку 10 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» і станом на 01 квітня 2020
перебувають в процесі передачі з державної у комунальнульну власність,
визначені” постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року
№250 «Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у
системі охорони здоров’я» (зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 15 квітня 2020 №285).
Станом на 02.06.2020 року кошти трансферту на утримання державного
закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони
здоров’ я України» на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
25 березня 2020 року №250, в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2020 №285, не виділялись.
Відповідно до п. 6 Прикінцевих положень Закону України «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» встановлено, що у 2020 році
фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я, які належать до сфери
управління Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії
медичних наук України, Державного управління справами, Національної
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обслуговування населення за програмою медичних гарантій, здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами головних
розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать такі
заклади охорони здоров’я.
Разом з тим, прийнято розпорядження Кабінету М іністрів України від
27 травня 2020 №581 «Про передачу цілісного майнового
комплексу
державного закладу цілісного майнового комплексу державного закладу
■
‘Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’ я
України” у власність Вараської міської об’єднаної територіальної громади».
Зважаючи на зазначене, з метою недопущення закриття медичного
закладу в умовах поширення інфекційного захворювання корона вірусної
інфекції
С О У Ю -1 9 ,
облдержадміністрація
звернулась
з
проханням
забезпечити фінансування
державного закладу «Спеціалізована медикосанітарна частина №3 Міністерства охорони здоров’ я України» з державного
бюджету на 2020 рік.
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