
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять четверта  сесія VІ скликання 
 

від  06.06.2013 р. №1110 
 
Про звернення депутатів Коростенської  
міської ради VI скликання до депутатів  
Коростенської районної ради 
 
 

З метою врегулювання питання фінансування надання медичних 
послуг жителям Коростенського району в Коростенській центральній  
міській лікарні, керуючись ст.25, 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Прийняти звернення депутатів Коростенської міської ради VI  скликання 
до депутатів Коростенської районної ради. (Звернення додається.) 

 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                       О.Заєць  
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Голові Коростенської районної ради 
Кутішенку В.А. 
 
Депутатському корпусу 
Коростенської районної ради 
 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Коростенської міської ради VI  скликанння 
 

 
Шановний Вікторе Анатолійовичу, шановні депутати! 
 
В зв’язку з формування проекту бюджету на 2014 рік, депутати 

Коростенської міської ради звертаються до Вас з проханням розглянути  
питання фінансування надання медичних послуг жителям Коростенського 
району в КУ «Коростенська міська лікарня». 

Впродовж багатьох років населення Коростенського району лікується і 
отримує послуги з охорони здоров’я в медичних закладах міста. Основною 
причиною цього став той факт, що заклади охорони здоров’я району не в 
змозі надати якісне і повноцінне лікування своїм жителям. Однак, при 
цьому в повній мірі не відбувається проплата за пролікованих хворих 
району Коростенській міській лікарні. Як наслідок -  це призводить до того, 
що за рахунок міського бюджету і жителів міста лікуються хворі 
Коростенського району, що негативно позначається на діяльності закладів 
охорони здоров’я міста. 

Тому ми пропонуємо Вам відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу 
України при недостатності на території району бюджетних установ, інших 
суб’єктів комунальної власності, які забезпечують надання гарантованих 
послуг, визначених пунктом 2 ч.1 ст.86 Кодексу, здійснювати передачу 
фінансових ресурсів у вигляді міжбюджетних трансфертів на підставі 
спільних рішень відповідних рад та укладених договорів. 

Фактично проліковано хворих району в ЦМЛ в середньому за 2010-
2012рр. 3218 чоловік (3381+3028+3245/ 3 роки), якими проведено 26 777 ліжко-
днів (28049+25816+26465/ 3 роки). 

Розрахунок коштів на лікування хворих Коростенського району, які 
будуть лікуватися в стаціонарних відділеннях Коростенської центральної 
міської лікарні у 2014 році: 

Виходячи з середньої вартості одного ліжко-дня хворого (фактичні витрати 
на утримання лікарні діляться на фактичну кількість проведених ліжко-днів): 
Кількість проведених ліжко-днів                                               26777 ліжко-
днів 
Вартість одного ліжко-дня                                                          206,12 грн. 
Фактичні витрати за рік, сума (26777л/дн*206,12грн=5519, 275 грн.) 5519,3 тис.грн. 



 
В зв’язку з тим, що кошторисом КУ «Коростенська міська лікарня» 

передбачені видатки на медичне обслуговування лише міського населення,  
а відсутність спеціалізованих відділень в районних закладах та умов 
лікування в них  негативно впливають на фінансове становище закладу та 
якість лікування, та враховуючи недостатнє фінансування медичних 
закладів міста і району, просимо Вас прийняти виважене компромісне 
рішення районної ради та запланувати видатки на компенсацію витрат 
міської лікарні за пролікованих хворих району у сумі 1 922 400 (один 
мільйон дев’ятсот двадцять дві тисячі чотириста) грн. 

                                       
 
 

 
Звернення прийняте на 24 сесії Коростенської міської ради VI 

скликання 06 червня 2013 року. 
                                   


