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Фінансово-економічним департаментом Міністерства охорони здоров’я 

України у відповідь на Ваш запит від 23.09.2021 року  

(вх. № 17/2698/ЗПІ від 30.09.2021 року) про надання інформації щодо 

спрямованих коштів субвенцій у 2020-2021 роках Бердянскій міській раді 

повідомляється наступне.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 250 «Деякі 

питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я» у 2020 році Запорізькій області було передбачено 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я в обсязі 

133 564,4 тис. гривень. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 623 «Про 

виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та 

іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу 

хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність 

населення» у 2020 році Запорізькій області було передбачено субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та 

іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з 

фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в обсязі 14 014,9 тис. гривень. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року № 923 

«Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду 

закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 

пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) у 2020 році Запорізькій області була 

передбачена субвенція з державного бюджету на забезпечення подачею кисню 

ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з 

фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, в обсязі 56 649,9 тис. гривень. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1099 

«Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
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COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у 2020 році Запорізькій 

області була передбачена субвенція з державного бюджету на забезпечення 

здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками в обсязі 1 173,9 тис. гривень.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1251 

«Про виділення коштів для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у 

госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами 

рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення 

(цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики» місцевим бюджетам у 

2020 році Запорізькій області була передбачена субвенція з державного 

бюджету для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 

округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими 

діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та 

апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в обсязі 48 300,0 тис. гривень. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 року № 47 «Деякі 

питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я» (зі змінами) у 2021 році Запорізькій області передбачено 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я в обсязі 

204 343,2 тис гривень. 

Визначення остаточних обсягів видатків на охорону здоров’я та розподіл 

їх за напрямами використання здійснюється відповідними місцевими 

органами влади при формуванні та затвердженні місцевих бюджетів (стаття 

32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» публічна інформація – це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим законом.  

Важливою ознакою публічної інформації є її попередня фіксація на 

матеріальному носії. Закон України «Про доступ до публічної інформації»  

регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у 

відповідь на запит створювати інформацію (зокрема й роз’яснювати 

законодавство, створювати довідки, витяги чи надавати пояснення).  

Зокрема, для задоволення Вашого запиту необхідно створити інформацію 

а саме надати інформацію щодо перерахованих коштів субвенцій з 

державного бюджету Бердянській міській раді у 2020 – 2021 роках, відповідно 

порядок розгляду Вашого запиту регулюється Законом України «Про 
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звернення громадян» та Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу».  

З огляду на зазначене вище, на підставі пункту 1 частини першої статті 22 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляємо Вам про 

відмову у задоволенні Вашого запиту відповідно до порядку, визначеного цим 

Законом.  

Водночас інформуємо, що з огляду на принцип добросовісності та 

розсудливості відповідь на порушені Вами питання буде надіслано в порядку 

та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян» (Законом 

України «Про безоплатну правову допомогу»).  

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» Ви можете оскаржити відмову в наданні інформації до керівника 

розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до 

Кодексу адміністративного судочинства України. 

 
 

Директор  

Фінансово-економічного департаменту                            Дмитро КУЦОПАЛ 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Коломієць 253 74 40   
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