КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
20.04.2018

м. Кролевець

Про звернення депутатів Кролевецької
районної ради Сумської області до
Верховної Ради України, народних депутатів
А.Л.Деркача, І.Ф.Молотка та
Кабінету Міністрів України
У зв’язку із недостатністю коштів медичної субвенції для забезпечення
медикаментами жителів Кролевецького району Сумської області, зокрема,
хворих на цукровий та нецукровий діабет, критичною ситуацією, що склалася в
частині виплати заробітної плати працівникам Кролевецької центральної
районної лікарні, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення депутатів Кролевецької районної ради Сумської
області до Верховної Ради України, народних депутатів А.Л.Деркача,
І.Ф.Молотка та Кабінету Міністрів України щодо збільшення розміру медичної
субвенції (додається).
2. Виконавчому апарату районної ради направити дане звернення
Верховній Раді України, народним депутатам А.Л.Деркачу, І.Ф.Молотку та
Кабінету Міністрів України.
Голова

М.В.Авраменко
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Додаток до рішення Кролевецької
районної ради від 20.04.2018
Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.
Народним депутатам
А.Л.Деркачу, І.Ф.Молотку
Прем’єр-Міністру України
Гройсману В.Б.
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Кролевецької районної ради Сумської області до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України
Депутати Кролевецької районної ради звертаються до Вас з проханням
сприяти у належному фінансуванні медичної субвенції в частині виплати
заробітної плати працівникам Кролевецької центральної районної лікарні та в
повноцінному забезпеченні хворих на цукровий та нецукровий діабет
медичними препаратами.
Упродовж останніх років обсяг медичної субвенції не забезпечував у
повному обсязі потребу у коштах на виплату заробітної плати працівникам
лікарні. Тому і у поточному році склалася критична ситуація з нарахуванням та
виплатою заробітної плати. На 2018 рік на утримання Кролевецької
центральної районної лікарні виділена субвенція з державного бюджету в сумі
23751,6 тис.грн., разом з тим потреба в коштах на заробітну плату з
нарахуваннями лише на обов’язкові виплати становить 29268,0 тис.грн., та
мінімальна потреба на всі інші видатки складає 4137,5 тис.грн. Таким чином,
при мінімальній потребі 33405,5 тис.грн. медичною субвенцією не забезпечено
9653,9 тис.грн. При затвердженні кошторису на 2018 рік з районного бюджету
були виділені додаткові кошти на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 958,0
тис.грн. Незабезпеченість зменшилась до 8695,9 тис.грн., що становить 3,6
місячних фондів. Лікарнею розроблені та затверджені заходи по економії
фонду заробітної плати на суму 645,5 тис.грн., але повне виконання даних
заходів не покриє навіть півмісяця незабезпечення. В квітні місяці з метою
своєчасної виплати заробітної плати погоджено виділення з районного бюджету
924,5 тис.грн., що зменшить суму незабезпеченості до 7771,4 тис.грн.
Слід відмітити, що така незначна сума розроблених заходів пов’язана з
неможливістю подальшого скорочення ліжкового фонду лікарні та оптимізації
штатного розпису. Так, протягом 2013-2018 років було скорочено 60
стаціонарних ліжок та закрито, об’єднано або тимчасово призупинено роботу
декількох відділень, зокрема: закрито повністю туберкульозне, об’єднані
травматологічне з хірургічним, а також скорочено ліжка по всім іншим
відділенням лікарні. На сьогоднішній день в лікарні функціонує 160
стаціонарних ліжок. Забезпеченість ліжками становить 42,6 на 10 тисяч
населення, по районах області за 2017 рік – 47,1 на 10 тис. населення. Відсоток
використання пропускної здібності ліжок за 2017 рік становив 99 %, за 1
квартал 2018 р. – 102,4%. Всі відділення працюють з повним навантаженням, в
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структурі хворих переважають хворі, що госпіталізуються за екстреними
показами. Проведення оптимізації ліжкового фонду лікарні на даний час є
недоцільним, економічно необґрунтованим, та призведе до погіршення якості
та своєчасності надання медичної допомоги населенню.
Крім того, розподіл медичної субвенції не покриває суму фактичного
нарахування місячного фонду заробітної плати. Так, щомісячна сума коштів
медичної субвенції складає 1979,3 тис.грн. при середньомісячній потребі на
обов’язкові виплати по заробітній платі в сумі 2439,0 тис.грн. Це в свою чергу
призводить до виникнення кредиторської заборгованісті за отримані товари та
надані послуги, так як всі кошти медичної субвенції необхідно направляти на
заробітну плату, яких однаково не вистачає для повної та своєчасної її виплати.
Така критична фінансова ситуація також унеможливлює реалізацію на практиці
рекомендації Кабінету Міністрів України щодо недопущення «зрівнялівки» в
оплаті праці шляхом встановлення спеціалістам та фахівцям галузі доплат,
надбавок, премій, що викликає обурення та невдоволення працівників
знецінюванням їх праці.
Також вже в травні місяці виникає складна ситуація в забезпеченні
препаратами інсуліну та уропресу хворих на цукровий та нецукровий діабет.
Станом на 01.04.2017 р. на диспансерному обліку у лікаря-ендокринолога
перебуває 194 хворих на цукровий діабет, які потребують постійної
інсулінотерапії, з них 10 дітей віком до 18 років. Також є 3 хворих на
нецукровий діабет, які потребують постійного прийому препарату уропресу.
Річна потреба коштів для забезпечення даних хворих становить близько 1615,2
тис.грн. Кролевецькій ЦРЛ фактично на 2018 рік виділено 572,6 тис.грн., що
становить 35,5 % від потреби. В минулому році сума виділених коштів була
майже вдвічі більшою та складала 1087,9 тис.грн. Виділені кошти розподілені
пропорційно по 47,7 тис.грн. щомісячно протягом року. Потреба на місяць
складає 134,6 тис.грн. Таким чином щомісячно додатково необхідно 86,9
тис.грн. Враховуючи вищенаведене, з травня по грудень 2018 року додатково
необхідно 695,2 тис.грн.
З січня по квітень 2018 року хворі частково були забезпечені інсулінами
за рахунок залишків з 2017 року та фінансування 2018 року. Починаючи з
травня постає гостра потреба в повній забезпеченості хворих на цукровий та
нецукровий діабет. Дана проблема потребує негайного вирішення, а саме:
виділення додаткових коштів з державного чи обласного бюджету.
Враховуючи дану ситуацію, всі вільні кошти районного бюджету
спрямовуються на зменшення незабезпеченості по медичній галузі, що
унеможливлює направлення фінансового ресурсу на інші першочергові потреби
району, в тому числі заходи з енергозбереження, ремонти доріг, вирішення
питань соціального захисту населення та виконання інших цільових районних
програм.
Просимо сприяти у виділенні додаткових коштів на заробітну плату з
нарахуваннями в сумі 7771,4 тис.грн., з метою повного покриття
незабезпеченості по заробітній платі та своєчасної її виплати працівникам
Кролевецької ЦРЛ, та на медикаментозне забезпечення хворих на цукровий та
нецукровий діабет в сумі 695,2 тис.грн.

