
 
ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Миколаївської обласної ради 
до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України 

щодо збільшення обсягу  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань, збільшення обсягів фінансування  за програмою 2301400 
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 

заходів програмного характеру» та забезпечення Миколаївської області 
імунобіологічними препаратами 

 
 Додатками до Закону України «Про Державний бюджет України                     

на 2017 рік» Миколаївській області передбачено субвенцію на відшкодування  
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі                   
14858,1 тис.грн. та видатки за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення 
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 
програмного характеру» в сумі 211899,8 тис.грн. 

У Миколаївській області функціонує 87 закладів охорони здоров'я як 
окремі юридичні особи, що надають первинну, вторинну та спеціалізовану 
медичну допомогу жителям області. Враховуючи, що з 2015 року фінансування 
закладів охорони здоров'я здійснюється за рахунок коштів медичної субвенції, 
яка розрахована на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, 
кількості населення та різноманітних коригуючих коефіцієнтів, централізоване 
постачання, яке здійснюється Міністерством охорони здоров'я України,  та 
субвенція для хворих на цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму та серцево-
судинні захворювання дозволяє значно поліпшити рівень надання медичної 
допомоги населенню. 

Слід зазначити, що область налічує понад 508,0 тис.осіб, які страждають 
на цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму та серцево-судинні 
захворювання, отже, в розрахунку на 1 особу обсяг видатків на 9 місяців 
становить 29,24 грн. або 3,24 грн. на місяць.  

Обсяг видатків за програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»  
2016 року для області було затверджено в сумі 115 440,6 тис. грн.   

За станом на 01 квітня 2017 року до області надійшло лікарських 
засобів, виробів медичного призначення за квотою 2016 року на загальну             
суму 20406,8 тис. грн., що становить 17,7 відсотка від планових призначень. 
Постачання здійснюється за такими напрямами, як дитяча та доросла онкологія, 
гемофілія, серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, 
імунопрофілактика, гепатити тощо. Таким чином, вкрай незадовільне 
забезпечення лікарськими засобами за рахунок централізованого постачання не 
дозволяє забезпечити надання кваліфікованої медичної допомоги  відповідно до 
затверджених клінічних протоколів, що призводить насамперед до погіршення 
надання медичної допомоги населенню області. 
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Забезпеченість імунобіологічними препаратами для проведення  
планових профілактичних щеплень населенню Миколаївської області 
залишається недостатнім. Минулого року область отримала частину необхідних 
обсягів імунобіологічних препаратів, закуплених за кошти Державного 
бюджету України на 2015 рік. Однак відсутність стабільних і в необхідних 
обсягах  поставок вакцин протягом останніх 5 років негативно впливає на стан 
інфекційної захворюваності дитячого населення. Вакциною БЦЖ область 
забезпечена лише на 76,5 відсотка від річної потреби, вакцина отримана лише у 
вересні 2016 року, тому більшість дитячого населення не змогли отримати 
щеплення своєчасно. Лише 23 відсотки дітей до року були щеплені проти 
дифтерії, кашлюка та  правця, тоді як проти поліомієліту відсотки охоплення 
тієї ж вікової категорії щепленнями становлять 56,6 відсотка.  

Вакциною проти кору, паротиту та краснухи область забезпечена лише на 
52,6 відсотка. Критичною залишається ситуація щодо стану забезпечення 
закладів охорони здоров’я препаратами для лікування та профілактики правця. 
Відсутність в Україні зареєстрованих препаратів правцевого анатоксину та 
протиправцевої сироватки призвели до відсутності цих препаратів у 
лікувальних закладах та відсутності можливості закупити їх за кошти місцевих 
бюджетів. Термінова профілактика правця надається не в повному обсязі. 
Подібна ситуація на сьогодні і з протидифтерійною сироваткою, антирабічним 
імуноглобуліном, сироватками проти ботулізму. 

З метою врегулювання проблемних питань та недопущення соціальної 
напруги просимо розглянути можливість збільшення обсягу субвенції на 
відшкодування вартості лікарських засобів при лікуванні окремих захворювань,  
видатків за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» 
для Миколаївської області та забезпечити область імунобіологічними 
препаратами.  

 
 
Схвалено на тринадцятій позачерговій сесії  
Миколаївської обласної ради  
сьомого скликання 27 квітня 2017 року 


