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УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
сьоме демократичне скликання 

(чотирнадцята сесія) 
 

РІШЕННЯ 
від 01 червня 2017 року  № 288-ХІV/17 
 м. Коломия 

 
 

Про звернення 
районної ради 
 
Районна рада  

вирішила : 
 

1. Схвалити текст звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України, Міністерства фінансів України, Івано-Франківської обласної ради 
та Івано-Франківської обласної державної адміністрації (додається). 

2.  Направити дане звернення вказаним адресатам. 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 
 

 
Голова районної ради                                             Роман Дячук 
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Додаток 
до рішення районної ради  
від 01 червня 2017 року  № 288-ХІV/17 

 
Кабінет Міністрів України 

 
       Верховна Рада України 
 
       Міністерство фінансів України 
 
       Івано-Франківська обласна рада 
 
       Івано-Франківська обласна  
       державна адміністрація 
 
              
     ЗВЕРНЕННЯ 
 
 Ми, депутати  Коломийської районної ради сьомого демократичного 
скликання стурбовані ситуацією, щодо  незабезпеченості  бюджетними 
призначеннями на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, обсяг 
якої в цілому  у 2017 році складає 44967,1 тис. гривень, або 1,9 місячних фондів 
оплати праці. Найскладнішою є ситуація із виплатою заробітної плати 
працівникам  медичної галузі,  де  незабезпеченість  складає 29018,8 тис. грн., 
або 2,7 місячних фонди. 

Станом 01.05.2017 року заборгованість по заробітній платі медичним 
працівникам складає 8280,5 тис. грн., з яких: 

–  за березень поточного року – 1308,7  тис. гривень; 
–  за квітень поточного року – 6971,8 тис. гривень.  
Виходячи із помісячного розподілу медичної субвенції, кредиторська 

заборгованість за березень та частково за квітень поточного року буде погашена 
за рахунок кошторисних  призначень, передбачених на  травень 2017 року. 
Заробітна плата за другу половину квітня  буде виплачуватися протягом червня 
поточного року, що призведе до простроченої кредиторської заборгованості та 
відповідно до соціальної напруги в медичних колективах. 

Захистом прав працівників медичних установ займається первинна 
профспілкова організація «Вільна профспілка медичних працівників 
Коломийщини», яка  направила 8 травня 2017 року  звернення до  керівництва 
області та району про складну ситуацію із виплатою заробітної плати та  
інформує, що за  умови її не вирішення  відбудуться  протестні  акції медичних 
працівників. 

Відповідно до Порядку та умов надання медичної субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам від 23.05.2015 року №11, місцеві ради мають право 
додатково понад обсяги медичної субвенції планувати та здійснювати  видатки на 
галузь з місцевих бюджетів. Однак, таким правом можна скористатися  лише  
при наявності додатково фінансового ресурсу.  

В Коломийському  районі утворилися 4 об’єднані територіальні громади,  
що зумовило суттєве зменшення фінансового ресурсу районного бюджету, тому 
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додатково спрямувати кошти у значних обсягах на оплату праці  працівників  
медичних установ не представляється можливим  (власні доходи – 32700,0 тис. 
грн.).  
 З метою підвищення рівня фінансової забезпеченості та покращенням 
ситуації із збалансованістю місцевих бюджетів Коломийського району 
райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування вжито ряд заходів, 
а саме: 
 - спрямовано на оплату праці вільних залишків бюджетних коштів на суму 
690,0 тис. гривень, коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду 
місцевих бюджетів на суму  600,0 тис. гривень; 

- Коломийською райдержадміністрацією прийнято 2 нормативних акти,  
якими зобов’язано розпорядників бюджетних коштів, керівників бюджетних 
установ забезпечити   належний внутрішній контроль за повнотою надходжень, 
взяттям бюджетних зобов’язань і витрачання ними  бюджетних коштів.  В 
результаті реалізації заходів щодо економного використання коштів зекономлено 
за 4 місяці 2017 року  1787,9 тис. гривень. Слід зазначити, що лише за два останні 
роки було скорочено 208 шт. одиниць в медичних закладах;                

- ліжковий фонд приведений у відповідність до пункту 3 постанови 
Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 року №1024 «Про затвердження 
нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 
тисяч населення»  і  складає 45  ліжок на 10 тисяч населення.    

Однак, всі перелічені заходи не вирішують  в повному обсязі  проблему з  
незабезпеченістю бюджетними призначеннями на оплату праці  працівників 
медичних установ до кінця  бюджетного року.  

З метою недопущення критичної ситуації та забезпечення стабільності у 
соціально-економічному житті району просимо додатково виділити кошти з 
державного бюджету в сумі  29000,0 тис. грн. для виплати заробітної плати 
працівникам  медичних  установ Коломийського району.           

 
      Прийнято на  ХІV  сесії районної ради 
      VІІ демократичного скликання 
      01  червня  2017 року 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


