
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 (позачергова) СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

07 серпня 2019 року № 800

Про стан використання коштів переданих з бюджету
Гребінківської міської об’єднаної громади
на утримання КНП « Гребінківської центральної
районної лікарні» станом на 01.08.2019 року

Відповідно до статей 25, 26, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статей 81, 93 Бюджетного кодексу України, рішення 15 сесії
Гребінківської міської ради 7 скликання від 21.12.2018 року № 521 «Про бюджет
міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» (із змінами), заслухавши
та обговоривши інформацію про стан використання коштів переданих з
бюджету Гребінківської міської об’єднаної громади районному бюджету на
утримання КНП «Гребінківської центральної районної лікарні» станом на
01.08.2019 року, враховуючи висновки постійних комісій та виконавчого
комітету міської ради, Гребінківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформацію про стан використання коштів переданих з
бюджету Гребінківської міської об’єднаної громади районному бюджету на
утримання КНП «Гребінківської центральної районної лікарні» станом на
01.08.2019 року (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.) та з питань освіти, культури,
молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Кулікова
Т.В.), та заступника міського голови Волошина В.А.

Міський голова В. Колісніченко



Вих. КНП «Гребінківська центральна районна лікарня» Гребінківської районної ради від 06.08.2019 №01-31/601

Інформація про стан використання
коштів переданих з бюджету Гребінківської міської об’єднаної

територіальної громади на утримання
КНП “Гребінківська центральна районна лікарня”

На лист від 05.08.2019р. № 03.1-17/1094 стосовно використання медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та субвенції з бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади, адміністрація КНП
«Гребінківська ЦРЛ» інформує, що кошти медичної субвенції з державного
бюджету, передані Гребінківською міською радою районному бюджету на
утримання Гребінківської центральної районної лікарні, в розмірі 2 млн.121
тис.900 грн. використано в повному обсязі на оплату праці і нарахування на
заробітну плату працівників комунального закладу в січні-березні 2019 року.

З бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади в
2019 році заплановані видатки на утримання закладу в сумі 2 млн.102 тис.400
грн. в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету переданої
Гребінківською міською радою – 331 тис. грн., а перераховано відповідно до
надходжень коштів за січень-липень в сумі 1 млн. 560 тис.400 грн. в тому числі
за рахунок додаткової дотації з державного бюджету переданої Гребінківською
міською радою – 191 тис. грн., за напрямками використання:

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату, стимулюючі виплати – 629
тис. грн.

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 56 тис. грн.
- Медикаменти та перев`язувальні матеріали – 146 тис 400 грн.
- Продукти харчування – 70 тис. грн.
- Оплата послуг (крім комунальних) – 8 тис.400 грн.
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 601 тис .грн.
- Виплата пенсій і допомоги – 37 тис.600 грн.
- Інші виплати населенню - 12 тис. грн.

Станом на 01.08.2019р. відповідно помісячного плану використання
бюджетних коштів, установою КНП “Гребінківська центральна районна
лікарня” використано 1млн. 377 тис. 200 грн. Залишок невикористаних коштів
на відповідний період складає 183 тис.200грн., який буде використано частково
в серпні та з настанням опалювального періоду. Залишок коштів до завершення
бюджетного року на оплату за спожиті енергоносії складає 542 тис. грн. в тому
числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету переданої серпень-
грудень місяць.

Директор В.І.Кривошея

Головний бухгалтер І.А.Масляник



Вих. КНП «Гребінківська центральна районна лікарня» Гребінківської районної ради від06.08.2019 №01-31/601/1

Міському голові
Колісніченку В.І.

З 01.04.2019р. згідно Постанови КМУ №131 від 27.02.2019р. відбулася

трансформація системи фінансування галузі охорони здоров’я Полтавської області.

Згідно цього лікувальна установа фінансується за конкретний пролікований випадок. В

2015 році наказом ДОЗ Гребінківське пологове відділення було включено в перелік як

малопотужне та підлягало закриттю. Але, маючи кадровий потенціал та додаткове

фінансування, функціонування відділення продовжувалося. Повторний лист від

17.07.2019р. рекомендує проаналізувати роботу пологового відділення та ставити питання

перед керівництвом району про призупинення його роботи, а саме Карлівський,

Пирятинський, Оржицький та Гребінківський райони.

На пологове відділення з квітня по липень м/ць 2019 року виділено додатково

кошти заробітну плату працівникам пологового відділення в розмірі 200000,00 грн., які на

даний час використані в повному обсязі.

З урахуванням даних звітності НСЗУ відшкодування за фізіологічні пологи

становить 2420,00 грн., з яких 1421,00 – глобальна ставка (куди включено заробітна плата

фахівців поліклінічного відділення, рентген служби, клінічної лабораторії), решта – 999,00

грн. – критерії за діагностично-спорідненою групою (яка напряму відноситься до

пологового відділення). За період квітень-липень у пологовому відділенні народилося 35

дітей. 35*999,00 грн.=34 965,00 грн. Це реально зароблені кошти пологового відділення.

Лише на заробітну плату працівникам відділення в середньому необхідно 115 000,00-

120 000,00 грн. За розрахунками необіхно виконувати 120 пологів на місяць.

Директор В.І.Кривошея

Головний бухгалтер І.А.Масляник

Вик..Масляник І.А.
тел.(05359) 9-15-25


