
Н А Р О Д Н И Й   Д Е П У Т А Т    У К Р А Ї Н И
вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Т.в.о Голови
Національної служби здоров’я України

Віленському А.Б.  
 

Голові виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської державної 
адміністрації
Кличку В.В.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
 (відповідно до ст. 16 Закону України “Про статус народного депутата України”)

Шановний Андрію Борисовичу!

Шановний Віталію Володимировичу!

До мене, як до народного депутата України, звернулося КНП 
«Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва» 
(далі – підприємство) щодо сприяння у забезпеченні можливості надання 
реабілітаційних послуг дитячому населенню шляхом укладання в найкоротші 
строки договору з Національною службою здоров’я України за пакетами 
«Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-
рухового апарату» та «Медична реабілітація дорослих та дітей з ураженням 
нервової системи». 

Зокрема, як зазначає заявник, на виконання Закону України «Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-
VIII та інших актів між підприємством та Національною службою здоров’я 
України укладено низку договорів щодо надання медичних послуг, а саме: за 
пакетом «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна 
(високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи 
медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» (сума договору 6 454 905,92 
грн.);  за пакетом «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання 
медичних послуг закладами охорони здоров’я» (сума договору 84 000 грн.); за 
пакетом «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних 
послуг закладами охорони здоров’я, умови яких застосовуються з 01. 09.2020» 
(сума договору становить 2 707 864, 42 грн.).



Разом з тим, визначений наразі загальний розмір бюджетного 
фінансування підприємства є суттєво меншим за обсяги бюджетного 
фінансування у відповідні періоди минулих років. Для порівняння, у 2019 році 
сума фінансування підприємств по базовим видаткам у ІІ – ІV кв. складала  
29 097 190,0 грн. Відповідно недостатній розмір бюджетного фінансування не 
дозволяє підприємству задовольнити в повному обсязі свою потребу в базових 
видатках (заробітна плата з нарахуваннями, утримання будівель та інших 
основних фондів, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, 
засобів індивідуального захисту, дезінфекційних та миючих засобів), інше. Як 
наслідок, станом на 27.10.2020 є ризик прогнозованої кредиторської 
заборгованості у підприємства, в тому числі із заробітної плати у розмірі 505 тис. 
грн.

Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми, з яким зіткнулося 
підприємство, є розширення переліку його послуг, зокрема, забезпечення 
можливості надання реабілітаційних послуг дитячому населенню. При цьому, 
системно надходять запити на надання відповідних послуг у Дарницькому 
районі м. Києва. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про реабілітацію осіб з 
інвалідністю в Україні» державна політика України у сфері реабілітації осіб з 
інвалідністю: «забезпечує координованість системи реабілітації, що реалізується 
через своєчасність, безперервність та комплексність відновлювальних заходів і 
методик, а також доступність технічних та інших засобів реабілітації і виробів 
медичного призначення, реабілітаційних послуг, відповідність їх змісту, рівня та 
обсягу фізичним, розумовим, психічним можливостям і стану здоров'я особи з 
інвалідністю, дитини з інвалідністю; КНП гарантує матеріально-технічне, 
фінансове, кадрове і наукове забезпечення системи реабілітації» та інше. 

Враховуючи вище зазначене, прошу:

1. Розглянути потребу КНП «Консультативно-діагностичний центр 
дитячий Дарницького району м. Києва» щодо можливості надання 
реабілітаційних послуг  дитячому населенню шляхом укладання в максимально 
короткі строки договору за пакетами «Медична реабілітація дорослих та дітей 
від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату» та «Медична реабілітація 
дорослих та дітей з ураженням нервової системи».

2. Вишукати інші можливі шляхи покращення фінансового 
забезпечення підприємства. 

3. Про прийняті рішення поінформувати мене та заявника.

З повагою
Народний депутат України                                   Леся ЗАБУРАННА
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