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Прем’єр-міністрові України
Денису ШМИГАЛЮ

Вельмишановний Денисе Анатолійовичу!

Постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 923 
«Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду 
закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2» закладам охорони здоров’я м. Києва виділено 
субвенцію в розмірі 64320,2 тис. грн на забезпечення подачею кисню ліжкового 
фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2. 

З метою швидкого забезпечення подачею кисню ліжкового фонду 
закладами охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, за кошти субвенції проведена закупівля 674 
кисневих концентраторів. 

Розпорядженням Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-
біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 02.06.2021             
№ 45 «Про визначення переліку закладів охорони здоров’я, визначених для 
госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVІD-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Перелік) в м. Києві для 
надання медичної допомоги хворим на COVІD-19 затверджено новий перелік 
закладів охорони здоров’я. 

В закладах охорони здоров’я, що включенні до Переліку, на даний час 
наявні кисневі концентратори, що не використовуються, оскільки були 
проведені роботи із централізованого забезпечення ліжкового фонду киснем. 
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Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом                           
SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-
2, та її наслідками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 
09 жовтня 2020 року № 923, передбачено, що субвенція спрямовується на 
закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення подачею кисню не менше 80 
відсотків ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну 
медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, призначених для лікування таких 
пацієнтів.

З метою раціонального та ефективного використання коштів, 
матеріальних цінностей виконавчий орган Київської міської ради (Київська 
міська державна адміністрація) повторно звертається з проханням щодо 
підготовки окремого акту Кабінету Міністрів України стосовно можливості 
використання кисневих концентраторів, що були закуплені відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 923 «Про 
виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів 
охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2», іншими закладами охорони здоров’я, в тому числі, які надають 
первинну медичну допомогу пацієнтам.

З повагою

Перший заступник голови                                              Микола ПОВОРОЗНИК

Валентина Гінзбург
Юрій Берестовенко 235 76 62

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20

