Додаток
до рішення міської ради
від 02 грудня 2021 року № 800
Президенту України
Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Чортківської міської ради до Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення
перенесення рахунків комунальних некомерційних медичних
підприємств в Державну казначейську службу України
Чортківська міська рада стурбована ініціативою Уряду в особі
Міністерства фінансів України, яка була озвучена 29 вересня 2021 року на
засіданні Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного
страхування Верховної Ради України щодо переведення рахунків суб’єктів
господарювання, що надають медичні послуги, у Державну казначейську
службу України. Переведення рахунків з банківських установ поставить під
загрозу реалізацію реформи системи охорони здоров’я України та
автономність надавачів медичних послуг.
Заклади
охорони
здоров’я
отримали
статус
комунальних
некомерційних підприємств, що надало суб’єктам господарювання більше
незалежності щодо управлінських рішень, кадрових та фінансових питань.
87% медичних закладів на старті реформи відкрили рахунки в державних та
комерційних банках. Перехід до роботи з банківськими установами
позитивно вплинув на швидкість проведення розрахунків, наприклад: при
закупівлі засобів індивідуального захисту для медичних працівників, купівлі
ліків, розхідних матеріалів, що особливо допомогло в період COVID-19.
Отримання коштів в такий сучасний спосіб дозволило відійти від виплат
заробітної плати відповідно до тарифної сітки, яка є морально застарілою, та
фінансово мотивувати своїх працівників, виходячи з показників ефективності
роботи. Завдяки гнучкості у фінансових операціях, медичні центри та лікарні
можуть легко укладати угоди з субпідрядними організаціями з метою кращої
організації харчування, прибирання чи інших послуг в лікарнях, що можуть
бути делеговані третій стороні, розраховуватись за контрактами, вчасно
виконувати фінансові зобов’язання, реагувати на виклики пандемії тощо.
Ініціатива щодо перенесення рахунків комунальних некомерційних
медичних закладів в Державну казначейську службу України – це крок назад.
Це величезні ризики, які шкодять в час пандемії. Ми прогнозуємо
використання
коштів
комунальних
медичних
підприємств
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Держказначейством у цілях покриття тимчасових
касових
розривів
місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, надання позик місцевим бюджетам
(пункт 3 Положення про єдиний казначейський рахунок, затверджений
наказом Державного казначейства України від 26.06.2002, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 18 липня 2002 р. за № 594/6882). Відповідно,
лікарня та медики знову опиняться без грошей, чекаючи коли зможуть
використати зароблені кошти. Затримки платежів не дозволять вчасно та в
повному обсязі закуповувати вироби медичного призначення, ліки. Постійні
погодження навіть мінімальних оплат з Державною казначейською службою
– це втрата спроможності керівництва швидко приймати рішення у відповідь
на виклики пандемії та зупинка розвитку медичних закладів.
Досвід роботи окремих директорів медичних закладів з казначейською
службою у 2020 році довів, що через цей механізм неможливо вчасно,
швидко та ефективно виплачувати заробітну плату медичним працівникам,
які лікують COVID-19. Це призведе до ще більшої демотивації лікарів та
відтоку кадрів. Крім того, маємо особистий негативний досвід роботи з
Держказначейством. Це – постійні бюрократичні перешкоди, суттєве
збільшення часу на проведення будь-яких платежів, неодноразова корекція
платіжних документів, та необґрунтовані вимоги надавати пояснення щодо
кожної виплати, що фактично є втручанням в процес управління медичним
закладом.
Також хочемо звернути увагу, що надавачі медичних послуг мають
статус
комунальних
некомерційних
підприємств
та
керуються
Господарським кодексом України. Відповідно до пункту 5 інструкції про
Порядок відкриття і закриття рахунків банків, затвердженої постановою
правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 у редакції від
01 квітня 2019 року № 56, такі підприємства мають право відкривати рахунки
в будь-яких банках України відповідно до власного вибору. Статтею 43
Бюджетного кодексу України передбачено, що казначейське обслуговування
бюджетних коштів застосовується при виконанні державного і місцевих
бюджетів, проте, кошти, які отримуються КНП за договорами, укладеними з
НСЗУ у межах програми медичних гарантій, не є бюджетними. Тому
ініціатива Міністерства фінансів не відповідає чинному законодавству.
Чортківська міська рада просить не допустити перенесення рахунків
комунальних некомерційних медичних підприємств в Державну
казначейську службу України.
Прийнято на тридцять третій сесії
Чортківської міської ради VIII скликання
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