
   
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XIX (позачергової) сесії міської ради VІІI скликання 

 

09 грудня  2021  №  7 

м.Шепетівка 

 
Про звернення депутатів Шепетівської міської ради 

VIII скликання до депутатів Судилківської, Ленковецької, 

Грицівської, Михайлюцької ОТГ щодо фінансової підтримки 

по утриманню КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

в частині (оплата комунальних послуг та капітальних вкладень) 

 
 Розглянувши звернення депутатів Шепетівської міської ради, керуючись ст.43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування», міська рада, - 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звернутися до депутатів  Судилківської, Ленковецької, Грицівської, Михайлюцької ОТГ 

щодо фінансової підтримки по утриманню КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» в 

частині (оплата комунальних послуг та капітальних вкладень) 

2. Направити звернення Шепетівської міської ради до голів  Судилківської, Ленковецької, 

Грицівської та Михайлюцької ОТГ та розмістити на офіційному сайті Шепетівської міської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку (голова комісії Прохорчук 

В.П.) та секретаря міської ради Вознюка Р.П. 

 

 

Міський голова                                     Віталій БУЗИЛЬ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення XIX (позачергової) сесії 

міської ради VIII скликання 

09.12.2021 № 7 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Шепетівської міської ради VIII скликання до депутатів Судилківської, 

Ленковецької, Грицівської, Михайлюцької ОТГ щодо фінансової підтримки по утриманню 

КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» в частині (оплата комунальних послуг та 

капітальних вкладень) 

 
Відповідно до чинного законодавства України заклади охорони здоров’я частково 

утримуються  за рахунок коштів Національної служби здоров’я України, а саме: 

фінансування заробітної плати, медикаментів, інших розхідних матеріалів. Всі решту витрат, 

оплата комунальних послуг, придбання медичних товарів та послуг, поточні ремонти 

приміщень, техніки, систем водо та енергопостачання, придбання кисню, продуктів 

харчування для стаціонарних відділень та інше, здійснюються за рахунок коштів 

територіальної громади. 

В бюджеті Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік за КПКВ 2010 

«Багатропрофільна стаціонарна медична допомога населенню» передбачено кошти в сумі 

8 635 922,00 грн. лише на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв, а на 2022 рік 

орієнтован сума складає 13,0 млн. грн. Крім того, додатково з бюджету громади виділено 

кошти на реконструкцію відділення невідкладної медичної допомоги КНП «Шепетівська 

ЦРЛ» в сумі 4274886,00 грн. Крім того  виділена частка спів фінансування в сумі 

2 393 167,00 грн. на реконструкцію системи кисенпостачання (будівництво кисневої станції 

для забезпечення киснем хворих на СОВІД), а також 900 000,00 грн. на придбання 

обладнання та апаратури.  

Стаціонарна допомога медичними закладами міста надається не лише жителям 

Шепетівської міської територіальної громади, але і жителям інших територіальних громад. 

Відповідно до інформації головного лікаря КНП «Шепетівська багатопрофільна 

лікарня» Валентини Савчук за 9 місяців 2021 року кількість відвідувань лікарів громадянами 

становить 83458, в тому числі: 

Шепетівська міська ТГ – 55444 або 66,4%; 

Судилківська ОТГ – 11223 або 13,4%; 

Ленковецька ОТГ – 5751 або 6,9%; 

Михайлюцька ТГ – 4881 або 5,9%; 

Грицівська ОТГ - 6159 або 7,4%.  

У зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом громади та керуючись статтями 93 та 

101 Бюджетного кодексу України, з метою надання якісних медичних послуг та утримання 

закладу у належному стані, просимо Вас передбачити у своєму бюджеті на 2022 рік частку 

співфінансування на утримання КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня». 

Сподіваємося на Ваше розуміння серйозності ситуації, що склалась та свідоме 

ставлення до вирішення даного питання, кошти які надійдуть від Вашої громади будуть 

направлені на оплату комунальних послуг і інших видатків. 

  

 

Секретар міської ради                             Роман ВОЗНЮК  

 

 

 

 


