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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

           До мене, як до народного депутата, звернувся головний лікар КЗ 

«Гуляйпільський районий центр медико-санітарної допомоги»  А.А.Кучеренко 

з  проханням  посприяти у вирішенні  питання щодо надання додаткової 

медичної субвенції на заробітну плату працівникам  закладу в частині доплати 

до мінімальної заробітної плати на рівні 3200 грн., основних складових 

заробітної плати  та  диференційних виплат тим категоріям працівників, які 

потрапили у зону ризику. 

 Він зазначає, що Державною медичною субвенцією на 2017 рік 

передбачено на заробітну плату та нарахування на неї 6 664 000,00 грн., а 

потреба складає – 7 966 609,00 грн. Всього на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями в 2017 році недостатньо – 1 302 609,00 грн.; в тому числі - 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 1 014 418,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» - 288 191,00 грн. 

Крім того, заявник прохає приділити увагу вирішенню питання щодо 

створення пункту невідкладної медичної допомоги на базі комунального 

закладу. 

Згідно листа Запорізької ОДА від 12.01.2017 № 08-28/0056 «Про 

створення служби невідкладної медичної допомоги» та у зв`язку з припиненням  

функціонування пункту невідкладної медичної допомоги КУ «Гуляйпільська 

ЦРЛ» ГРРЗО, КЗ «Гуляйпільський РЦ ПМСД» ГРР має необхідність створити 



на базі закладу Пункт невідкладної медичної допомоги, функціонування якого 

повинно було початися з 01.03.2017 року. 

Згідно розрахунків для забезпечення повноцінного функціонування 

пункту невідкладної медичної допомоги в складі однієї бригади необхідно – 

2 107 500,00 грн.  

           На підставі вищевикладеного, керуючись ст.16 Закону України «Про 

статус народного депутата України», прошу розглянути зазначені у зверненні 

питання та вжити заходів для їхнього вирішення. 

          Про результати розгляду даного депутатського звернення прошу 

повідомити мене  та заявника письмово за адресою: Запорізька обл., м. 

Гуляйполе, вул. Соборна, 105,  у встановлений законом строк. 

           

           

        З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 


