
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Запорізької міської ради 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №32 «Про 

затвердження Програми «Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 2019-

2021 роки» (зі змінами)» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення 

Внесення змін до рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

19.12.2018 №32 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я міста 

Запоріжжя на період 2019-2021 роки» (зі змінами)» пояснюється необхідністю 

затвердження змін до видатків та фінансування галузі в поточному році, 

постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 №585 «Про перерозподіл 

деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони 

здоров’я на 2021 рік, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України». 

 

2. Мета прийняття проєкту рішення  

Затвердження додаткових бюджетних призначень головному 

розпоряднику коштів бюджету міста – департаменту охорони здоров'я 

Запорізької міської ради. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення  

У проєкті рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

19.12.2018 №32 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я міста 

Запоріжжя на період 2019-2021 роки» (зі змінами)» пропонується збільшити 

видатки в цілому на 39317,841 тис.грн, а саме:  

По заходу «Відшкодування вартості інсулінів в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України» видатки збільшуються на 8399,0 тис.грн. для 

забезпечення хворих інсулінами (субвенція з державного бюджету). 

 По заходу «Забезпечення фінансування комунальних некомерційних 

підприємств другого рівня (заробітна плата з нарахуваннями, видатки 

утримання, поточні ремонти, пільгова пенсія тощо)» видатки збільшуються на 

30918,841 тис.грн. для часткового забезпечення дефіциту заробітної плати з 

нарахуваннями на неї комунальним некомерційним підприємствам другого рівня 

(лікарні) у зв’язку зі зменшенням фінансування НСЗУ за пакетами медичних 

послуг (вартість тарифів на медичні послуги не відповідає фактичним витратам 

тощо). 

 4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

Нормативно правовою базою у цій сфері є: постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.06.2021 №585 «Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік, і внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проєкту рішення здійснюватиметься у межах наявних коштів 

бюджету міста.  

 

 

В.о. директора департаменту       М.М.Ситникова 


