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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  

 

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, 202 75 58, Е-mail:kmda@kma.gov.ua  

Е-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua  

Офіційний портал Києва: kyivcity.gov.ua, Контактний центр міста Києва (044) 15 51, Код ЄДРПОУ 00022527 
 

 

Прем’єр-міністрові України  
 

Денису ШМИГАЛЮ 
 

Про заборгованість з виплати заробітної 

плати працівникам закладів охорони 

здоров’я, що засновані на комунальній 

формі власності територіальної громади 

міста Києва 
 

Вельмишановний пане Прем’єр-міністре! 
 

Станом на 15.09.2021 заборгованість з виплати заробітної плати працівникам 

закладів охорони здоров’я, що засновані на комунальній формі власності 

територіальної громади міста Києва, становить 13 725,8 тис. грн, у тому числі в: 

комунальному некомерційному підприємстві «Київська міська дитяча 

клінічна лікарня № 1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на суму 4 800,0 тис. грн; 

комунальному некомерційному підприємстві «Київський міський 

ендокринологічний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) − 1 700,0 тис. грн; 

комунальному некомерційному підприємстві «Київська міська клінічна 

лікарня № 17» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) − 3 769,3 тис. грн; 

комунальному некомерційному підприємстві «Київський міський клінічний 

госпіталь ветеранів війни» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) − 2 079,0 тис. грн; 

комунальному некомерційному підприємстві «Київський міський дитячий 

діагностичний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) − 703,7 тис. грн; 

комунальному некомерційному підприємстві «Київська стоматологія» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) − 673,8 тис. гривень. 

https://kyivcity.gov.ua/
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Причинами виникнення зазначеної заборгованості є несвоєчасна оплата 

Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) за договорами про 

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, несвоєчасне 

внесення / невнесення НСЗУ змін до договорів у випадках, передбачених 

законодавством, неповне врахування НСЗУ даних про кількість наданих 

закладами охорони здоров’я послуг у звітах про медичні послуги. 

Про проблеми із здійсненням НСЗУ оплати за договорами про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій виконавчий орган 

Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Департамент 

охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та заклади охорони здоров’я міста Києва неодноразово 

інформували НСЗУ та Міністерство охорони здоров’я України упродовж  

2021 року. 

Київська міська влада вживає усіх можливих у межах чинного законодавства 

заходів, зокрема в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв 

комунальних закладів охорони здоров’я, реалізації місцевих програм розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я (у тому числі щодо оновлення 

матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції), реалізації 

місцевих програм надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений 

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Однак 

здійснення видатків з місцевого бюджету на оплату праці працівників 

комунальних некомерційних підприємств, які уклали договори про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ,  

з 01.04.2020 не передбачено бюджетним законодавством. 

За рахунок коштів бюджету міста Києва у січні – серпні 2021 року майже 

28 000 працівників комунальних некомерційних підприємств сфери охорони 

здоров’я отримали безповоротну фінансову допомогу у зв’язку з переходом на 

іншу форму оплати праці на загальну суму 828,1 млн гривень. 

Враховуючи викладене, прошу Вас, вельмишановний пане Прем’єр-міністре, 

доручити Національній службі здоров’я України вжити заходів щодо забезпечення 

своєчасної оплати за договорами про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій та дотримання інших умов договорів. 

 

З повагою 

 

Голова                                                                                              Віталій КЛИЧКО 

 

 

 
Валентина Гінзбург 

Андрій Довгошия 284 08 75         


