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Міністерство охорони здоров’я України розглянуло запит на публічну 

інформацію Ткаченка В. від 24.01.2021 № б/н щодо надання інформації про 

перелік проєктів, які реалізовувалися в 2020 році та будуть реалізовуватись в 

2021 році на території Полтавської області в рамках програми «Велике 

будівництво» з вказанням загальної кошторисної вартості кожного проєкту 

та повідомляє наступне. 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» створено у складі Державного бюджету України фонд 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, 

установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 

на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни 

цього карантину. 

Кошти зазначеного фонду спрямовуються на: заходи, спрямовані на 

запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та на боротьбу з її наслідками, зокрема на 

закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених 

заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних 

гарантій медичного обслуговування населення, придбання обладнання для 

приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних 

округах, для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, що 

входять до багатопрофільних лікарень, для медичних амбулаторій, 

фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів у сільській місцевості 

та проведення капітального ремонту, реконструкції цих приміщень, 

покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, ремонт 
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та утримання автомобільних доріг загального користування державного, 

місцевого значення. 

Механізм використання коштів фонду здійснюється відповідно до 

Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

22.04.2020 № 302. 

 Відповідно до п.1 постанови Кабінету Міністрів України  від 

08.07.2020 № 612 «Деякі питання створення приймальних відділень в 

опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах» Міністерству 

розвитку громад та територій виділено 1 680 000 тис. гривень (видатки 

розвитку) на безповоротній основі із фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, та її наслідками для реалізації проектів з реконструкції, капітального 

ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у 

госпітальних округах. Даною постановою затверджено Порядок та умови 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в 

опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах. 

Враховуючи вищевикладене, будівництво та реконструкція 

приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я в рамках 

програми «Велике будівництво» здійснюється за рахунок коштів місцевих 

бюджетів та Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками. 
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