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Кабінет Міністрів України 

 

 Про можливості фінансування деяких 

бюджетних установ 

 

 

На пленарному засіданні Київської міської ради 24.10.2019 депутатами 

фракції «Батьківщина» виключено з переліку 69 закладів, які передбачалося 

реорганізувати, Київську міську клінічну офтальмологічну лікарню «Центр 

мікрохірургії ока» та «Київський міський центр репродуктивної та 

перинатальної медицини», та прийнято рішення від 24.10.2019 № 6/7579 «Про 

реорганізацію закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва». 

Таким чином, на сьогодні Київська міська клінічна офтальмологічна 

лікарня «Центр мікрохірургії ока» та Київський міський центр репродуктивної 

та перинатальної медицини не є комунальними некомерційними 

підприємствами. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» видатки з 

державного бюджету на охорону здоров’я «медична субвенція» передбачені 

лише до 1 квітня 2020 року. 

Відповідно до статей 89 та 90 Бюджетного кодексу України, з 01.04.2020 

видатки на галузь охорони здоров’я з місцевого бюджету здійснюватимуться, 

зокрема на місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є 

об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

перебувають в управлінні районних рад, і місцеві програми надання населенню 

медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення. 

Оскільки Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр 

мікрохірургії ока» та Київський міський центр репродуктивної та 

перинатальної медицини не уклали договори про медичне обслуговування 



                                                                                                                                                               . 

 

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО ЕЛЕКТРОННИМ 
ЦИФРОВИМ ПІДПИСОМ ) 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000005A211E008FE37E00  
Підписувач Поворозник Микола Юрійович 
Дійсний з 23.01.2020 12:44 по 23.01.2022 12:44 

Київська міська державна 
адміністрація 

Н4В!zВВO,nYu>О   
 

002-491 від 26.03.2020 
 

населення з Національною службою здоров'я України, то у Департамента 

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

державної адміністрації) відсутні правові підстави для включення до 

програмних заходів міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020–2022 

роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року 

№ 450/8023, фінансування (в тому числі фонду заробітної плати) на 2020 рік 

вказаних закладів охорони здоров’я. 

Рішенням Київської міської ради від 12.03.2020 № 533/8703 «Щодо 

забезпечення фінансування Київської міської клінічної офтальмологічної 

лікарні «Центр мікрохірургії ока» та Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини», доручено виконавчому органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вжити 

заходів щодо розроблення Департаментом охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) проєкту рішення Київської міської ради «Про 

внесення змін до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020–2022 

роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року 

№ 450/8023 з метою включення до зазначеної програми фінансування (в тому 

числі фонду заробітної плати) на 2020 рік Київської міської клінічної 

офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» та Київського міського 

центру репродуктивної та перинатальної медицини. 

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження повноцінного 

функціонування закладів охорони здоров’я, виконавчий орган Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) звертається з проханням 

забезпечити фінансування Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні 

«Центр мікрохірургії ока» та Київського міського центру репродуктивної та 

перинатальної медицини з державного бюджету за програмою «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів системи охорони здоров’я». 

 

 

Перший заступник голови                                                 Микола ПОВОРОЗНИК 
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