
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення обласної ради 

«Про затвердження Порядку розподілу, використання та фінансування 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції та залишків коштів 

медичної субвенції, що утворились на початок бюджетного періоду в частині 

цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та на 

хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу» 

 

1. Обґрунтування необхідності видання  

 

2. Проект розпорядження розроблено відповідно до Закону України 

Про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, вимог 

пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11 "Деякі 

питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам" із змінами та доповненнями з метою забезпечення хворих на 

цукровий та нецукровий діабет життєвонеобхідними препаратами та для 

забезпечення проведення процедури апаратного діалізу хворим на хронічну 

ниркову недостатність . 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

 

Метою проекту рішення сесії є затвердження Порядку розподілу, 

використання та фінансування субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної 

субвенції та залишків коштів медичної субвенції, що утворились на початок 

бюджетного періоду в частині цільових коштів для лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет та на хронічну ниркову недостатність методом 

гемодіалізу 

3. Правові аспекти 

 

У цій сфері правового регулювання діють:  

Конституція України;  

Бюджетний Кодекс України, стаття 23;  

Закон України Про Державний бюджет України на відповідний бюджетний 

період,  

постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11 "Деякі питання 

надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" із 

змінами та доповненнями. 
 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація зазначених заходів здійснюється за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я 
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за рахунок коштів медичної субвенції та залишків коштів медичної субвенції, 

що утворились на початок бюджетного періоду в частині цільових коштів для 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та на хронічну ниркову 

недостатність методом гемодіалізу. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

 

Проект не зачіпає інтересів інших органів. 

 

6. Регіональний аспект 

 

Проект розпорядження стосується розподілу у розрізі адміністративно-

територіальних одиниць обсягу субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної 

субвенції та залишків коштів медичної субвенції, що утворились на початок 

бюджетного періоду в частині цільових коштів для лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет та на хронічну ниркову недостатність методом 

гемодіалізу. Проект зазначеного Порядку оприлюднено 01.12.2018 р на 

офіційному сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації за 

посиланням:  http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/publichna-informaciya/proekti-

rishen/7630-poryadok-rozpodilu-subventsij-dlya-likuvannya-khvorikh-na-tsukrovij-

ta-netsukrovij-diabet-ta-na-khronichnu-nirkovu-nedostatnist-metodom-gemodializu 

 

7. Громадське обговорення 

 

Зазначений проект розпорядження не потребує громадського 

обговорення. 

 

8. Прогноз результатів 

 

Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 

життевонеобхідними лікарськими засобами,  хворих на хронічну ниркову 

недостатність лікарським засобами та виробами медичного призначення для 

проведення процедури апаратного діалізу. 

 

 

 

Начальник управління охорони   

здоров`я облдержадміністрації                                                            П. ГЕОРГІЄВ                     
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