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Рівненська обласна рада

На Ваш лист від 19.06.2020 №01/05-226р «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 у період передачі закладу з 
державної у комунальну власність міста Вараш», повідомляємо.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2015 рік» та додатку №10 до цього Закону з 1 січня 2015 року 
Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №3 
Міністерства охорони здоров’я України», м. Кузнецовськ, Рівненської області 
переданий на фінансування з місцевих бюджетів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 581-р 
цілісний майновий комплекс державного закладу «Спеціалізована медико- 
санітарна частина №3 Міністерства охорони здоров’я України» передано у 
власність Вараської міської об’єднаної територіальної громади.

Враховуючи зазначене, виконавчому комітету Вараської міської ради 
спільно з Державним закладом «Спеціалізована медико-санітарна частина №3 
Міністерства охорони здоров’я України» необхідно завершити процедуру 
передачі даного закладу до комунальної власності міста.

У зв’язку з зміною механізму фінансування системи охорона здоров’я, 
відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» через Програму медичних гарантій, яку реалізує 
Національна служба здоров’я України за надані медичні послуги у межах цієї 
Програми з 01.04.2020, даному закладу необхідно здійснити процедуру 
реорганізації на комунальне підприємство та укласти угоду.

Відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети є 
самостійними. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними 
відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів місцевого 
самоврядування визначати напрями використан.н.л-~.бюджетних-коштів
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відповідно до законодавства України та правом самостійно і незалежно одне 
від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети.

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, 
передбачені відповідно до постанови 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» для обласного бюджету 
Рівненської області в сумі 85004,0 тис. грн., повністю розподілені за цільовим 
призначенням розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 
17.04.2020 №235. З них для бюджету Вараської міської об’єднаної 
територіальної громади спрямовано кошти в сумі 604,1 тис. грн.

Враховуючи зазначене, виділити кошти на утримання Державного 
закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони 
здоров’я України» можливо за умови надходження додаткового обсягу 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я.
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