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Кабінет Міністрів України 

 

Про забезпечення поточними 

видатками  

 

Законами України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (додаток 

10) та «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (додаток 10) на 

фінансування з бюджету міста Києва передано державні заклади 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 10 Міністерства охорони здоров’я 

України», «Спеціалізована медико-санітарна частина № 11 Міністерства 

охорони здоров’я України» та «Центральна стоматологічна поліклініка 

Міністерства охорони здоров’я України». 

Зазначеними законами України доручено Кабінету Міністрів України 

забезпечити передачу з державної власності в комунальну власність цих 

закладів охорони здоров’я. 

На сьогодні передача цілісних майнових комплексів державного закладу 

«Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я 

України» та державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина              

№ 10 Міністерства охорони здоров’я України» з державної у комунальну 

власність не завершена, так як немає відповідного розпорядження Кабінету 

Міністрів України. 

Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 11 

Міністерства охорони здоров’я України» передано в установленому порядку 

лише в кінці 2019 року. 

У зв’язку з цим зазначені заклади охорони здоров’я не перетворено в 

комунальні некомерційні підприємства, а тому договори про медичне 

обслуговування за програмою медичних гарантій з Національною службою 

здоров’я України не укладено. 

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) листами від 08.01.2020 № 002-16 та 05.02.2020 № 002-196, а 

також Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської 
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ради (Київської міської державної адміністрації) листами від 28.12.2019  

№ 061-12645/10, 04.12.2019 № 061-11747/10, 04.12.2019 № 061-11747/10, 

12.09.2019 № 061-8847/10, 12.09.2019 № 061-8846/10 та 19.03.2020  

№ 061-2937/04 неодноразово звертався до Міністерства охорони здоров’я 

України з порушених питань, але відповідь не отримано.  

Також зазначаємо, що спрямування видатків споживання на заклади 

охорони здоров’я за рахунок місцевого бюджету, які не уклали договір з 

Національною службою здоров’я України, з 01.04.2020 заборонено Бюджетним 

кодексом України.  

Відповідно до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я» передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я. 

Однак зазначені заклади охорони здоров’я не включено до цієї постанови. 

Враховуючи викладене, ставиться під загрозу виплата заробітної плати 

працівникам державних закладів «Центральна стоматологічна поліклініка 

Міністерства охорони здоров’я України» та «Спеціалізована медико-санітарна 

частина № 10 Міністерства охорони здоров’я України». 

З огляду на зазначене просимо терміново вирішити питання із 

забезпечення зазначених закладів поточними видатками в першочерговому 

порядку на заробітну плату та комунальні послуги. 

 

 

Голова                                                                                             Віталій КЛИЧКО 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Валентина Гінзбург 
Дмитро Куцопал 284 08 75 




