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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО                                                                            

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від “____”___________ 2020 року                                                             № ____  

 

Про звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького до 

Міністерства охорони здоров'я 

України та Національної служби 

здоров'я України щодо тарифів на 

медичні послуги  

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Підтримати звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання до Міністерства охорони здоров'я України та Національної 

служби охорони здоров'я України щодо тарифів на медичні послуги 

(додається). 

2. Доручити управлінню охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького надіслати копію рішення та звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання до Міністерства охорони здоров'я 

України та Національної служби охорони здоров'я України. 

3. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення та відділу по роботі 

із засобами масової інформації Міської ради міста Кропивницького 

оприлюднити дане звернення на офіційному сайті міської ради та у друкованих 

засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Н. Дзюбу.  

 

 

Міський голова 

 

Марина Кривенко 35 83 16 

  

Андрій РАЙКОВИЧ 



 

 

Міністерство охорони здоров’я       

України 

 

Національна служба охорони 

здоров'я України 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання щодо встановлених тарифів на медичні послуги  

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 року № 65 

затверджені пакети медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках реалізації 

програми медичних гарантій. Затверджені тарифи не відповідають реальній 

вартості медичних послуг, що унеможливлює надання якісної медичної 

допомоги населенню.  

Необхідно звернути увагу на тариф за стоматологічну допомогу, який 

визначений у розмірі 9,2 грн. Виникає питання, яким чином можливо 

забезпечити надання сучасної та якісної стоматологічної допомоги пацієнту за 

такі кошти. 

При цьому заклади охорони здоров'я повинні забезпечити наявність усіх 

витратних матеріалів та лікарських засобів, необхідних для надання якісної 

медичної послуги відповідно до стандартів. 

Фінансова незабезпеченість закладів покривається за рахунок коштів 

міського бюджету, можливості якого вкрай обмежені внаслідок потреби у 

виконанні інших соціальних зобов’язань перед громадою міста 

Кропивницького. Зокрема, з бюджету міста Кропивницького у 2020 році на 

медичну галузь виділено кошти у сумі 82,1 млн грн, у тому числі на: 

протидію поширенню COVID-19 – 29,8 млн грн (придбання 3-х апаратів 

штучної вентиляції легень та іншого обладнання, заробітну плату та засоби 

індивідуального захисту для працівників закладів, медикаментів та деззасобів); 

оплату енергоносіїв – 16,9 млн грн; 

придбання сучасного хірургічного обладнання та комп’ютерної техніки 

для закладів вторинної ланки - 8,4 млн грн; 

капітальні ремонти в закладах охорони здоров'я на загальну суму                    

2,2 млн грн;  

створення сучасного відділення легеневої терапії з сучасним 

діагностичним обладнанням КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради 

міста Кропивницького" з резервного фонду бюджету міста Кропивницького 

виділено 24,8 млн грн, зокрема на:  

придбання комп’ютерного томографа – 14,5 млн грн; 

проведення капітального ремонту – 10,3 млн грн. 
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Викликає невдоволення серед медичних працівників вторинної ланки 

розмір заробітної плати. Ситуацію ускладнює ще значний дисбаланс у розмірах 

заробітних плат медичних працівників первинної та вторинної ланок, які 

різняться в рази, що нівелює позитивні результати впровадження медичної 

реформи. Відсутність стимулів для утримання медичних працівників 

призводить до соціальної напруги у колективах, як наслідок, - до відтоку 

кваліфікованих кадрів та масових звільнень працівників. 

Реалізація реформи медичної галузі спрямована першочергово на 

пацієнта, покращення  якості та доступності медичної допомоги, а не навпаки.  

Тому постає необхідність проведення аналізу затверджених тарифів на 

медичні послуги, зокрема стоматологічні, відповідно до вимог сучасних 

економічних перетворень, з метою недопущення погіршення медичного 

обслуговування населення. 

Сподіваємось на Ваше порозуміння та підтримку! 

 

 

 

З повагою 

 

Депутати Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
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