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Анотація
В аналітичній записці представлений аналіз чинних загальнодержавних та
місцевих нормативно-правових актів, що регулюють питання фінансування
медичного закладу – Генічеська центральна районна лікарня, проблемні питання та
пропозиції щодо їхнього вирішення на території міста Херсонської області.
Аналітична записка підготовлена в рамках проекту : «Ефективність, прозорість
місцевих бюджетів в Миколаївській і Херсонській областях під контроль громад –
2017».Тематичний проект об’єктом якого є ця аналітична записка – є проект
«Доцільність та ефективність використання бюджетних коштів у бюджеті
Генічеського району розраховані на капітальні видатки»., який реалізується
Херсонською громадською організацією "Фундація майбутнього", за фінансової
підтримки програми громадської організації м.Миколаїва «Фонд розвитку
Миколаїва» та партнерів Національного фонду на підтримку демократії (NED).
Метою цього проекту є виявлення,впорядкування та зазначення причин виникнення
проблем які існують у медичних закладах районного значення на прикладі аналізу
конкретного медичного закладу – Генічеської центральної районної лікарні
Херсонської області. Що в період впровадження Медичної реформи є найбільш
актуальним. Гені́чеськ — місто районного значення на півдні України. Районний
центр Генічеського району Херсонської області. Чисельність мешканців та
потенційних отримувачів медичних послуг – 19 568 осіб.
Вступ

На прикладі Генічеської центральної районної лікарні був зроблен аналіз усіх
складових ,які суттєво впливають на роботу закладу,задоволення відвідувачів
комфортом,якісттю наданням медичних послуг.Були визначені характерні проблеми
закладів сфери медицини та шляху удосконалення та підвищення якості наданих
медичних послуг,з тим,щоб це з одного боку,сприяло покращенню та якісному
впровадженню Медичної реформи,а з іншого захищало та гарантувало право
мешканцям м.Генічеськ на якісне та комфортне отримування медичних послуг.
Аналіз нормативно-правових документів та законодавчих актів України:
1. ЗАКОН N 922-VIII від 25.12.2015 “Про публічні закупівлі”
2. ЗАКОН № 1078-УІІІ від 12.04.2016 “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”
щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області”
3.ЗАКОН №1356-VIII від 12.05.2016 “Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг
для гарантованого забезпечення потреб оборони”
4. Наказ № 454 від 17.03.2016 “Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі”
5. Будівельна норма ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”
6. Будівельна норма ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування.
Види ремонтів та переліки робіт”
7. Державні стандарти ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”
8. Класифікатор товарів і послуг ДК 021:2015 (CPV)
9. Наказ № 490 від 22.03.2016 “Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель”
10. Наказ №477 від 18.03.2016 “Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні
закупівлі”
11. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення
12. Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
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13. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
14. Єдиний державний веб-портал відкритих даних (в тестовому режимі)підприємців
15. Постанова КМУ №835 від 21 жовтня 2015 р. “Про затвердження Положення про набори даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”

Аналіз нормативно-правових документів які використовувались під час
аналізу:
1.Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
2.Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
3.Звіт про виконання поспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на
01.01.2018 рік
4.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за липень 2016 року
5. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за червень 2016 року
6. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрат за листопад 2016 року
7.Декларація про початок виконання будівельних робіт
8.Об’єднаний сметний розрахунок вартості об’єкта будівництва,капітальний ремонт
травматологічного відділення КЗ Генічеська ЦРЛ
9.Договір на капітальний ремонт травматологічного відділення КЗ Генічеська ЦРЛ
10.Рахунок-фактура авансового внеску згідно Договору на капітальний ремонт
травматологічного відділення КЗ Генічеська ЦРЛ
11.лист-відповід про надання інформації що до запиту
12.Копія запиту на інформацію ддо Генічеської районної ради
13.Копія Форми запиту що до надання інформації до Генічеської районної державної
адміністрації
Аналіз застосування законодавства, що регулює виконання робіт та закупівлі
товарів та послуг свідчить, що однією з причин незадовільного стану справ є
недостатнє фінансування медичного закладу з боку Генічеської районної ради
Херсонської області.
Так, до типових зауважень до яких ми прийшли в ході аналізу документів та
процедур здійснених керівництвом закладу Генічеської центральної районної лікарні
відноситься:
- відсутність чітких процедур проведення перевірки та контролю за діямі посадових
осіб закладу;
- невизначеність зони відповідальності за яку відповідають представники закладу; -- безпідставно розширене та нечітке коло питань та робіт які виконується
керівництвом закладу без належного контролю з боку контролюючих органів та
громадськості.
- Невизначеність статті 215 Кодексу України про адміністративні порушення
паритетних принципів формування складів колегіальних органів по розгляду справ
про адміністративні правопорушення призводить до неможливості участі в
обговоренні та прийнятті рішень представників об’єднань ,бізнесу і громадян.
Внаслідок цього комісії формуються виключно з представників відповідальних
посадових осіб та в більшості випадків приймають рішення на користь представників
органів влади або комцнальних підприємств.
- відсутність механізму застосування санкцій до представників керівництва закладу в
разі порушення процедур тощо.
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Загальні відомості,що до стану речей та виконаних робіт капітального
ремонту Генічеської центральної районної лікарні Генічеської районної ради
Херсонської області:
Інформація,яка була отримана від закладу на Запит:
1.2016 рік проведено капітальний ремонт на суму 291 649,00 грн;
2.2017 рік капітальний ремонт не проводився;
3.2018 рік перший квартал капітальний ремонт не проводився.
4.Головним розпорядником коштів є – Генічеська районна державна адміністрація
5.Тендерни процедури по визначення виконавця робіт та зукупівель не
проводились;
6.Виконавець обран на власний розсуд керівництва закладу ,яким став ФОП Токар
В.М.
Аналіз паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2017р.,2018р.
Проведений аналіз паспортів бюджетних програм показам тотальну відсутність
фінансування з боку районної адміністрації у належному стані поліклініки Генічеської
центральної районної лікарні ,паспорти програм не мають данних про рішення
районної влади про фінансування закладу а ні у 2017 ,а ні у 2018 році.
Копії паспортів програм додаються.
Аналіз платформи PROZORRO,що до проведення тендерних
закупівель аналізуємого закладу

ГЕНІЧЕСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ГЕНІЧЕСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЄДРПОУ: 02003971
КОМУ ПЛАТИЛА ЦЯ
УСТАНОВА?

ЗА ЩО ПЛАТИЛА?

ДАТА

СУМА, ТИС. ГРН

КЗ "РСКГ-Партнер"

Поточний ремонт санвузла травматологічного віділення 1
послуга

2017-10-18

131.6

ПП "ЛІВ"

Поточний ремонт приміщень травматологічного відділення 1
услуга

2016-12-21

106.9

Тобто стає зрозумілим,що для капітального ремонту керівництвом не було
проведено тендерних закупівель,а це говорить про неспроможність Генічеської
районної державної адміністрації виконувати функції по підримки єдиного медичного
закладу м.Генічеськ у належному стані,підтвердженням жахливого стану
приміщення закладу є фото:
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Вузьке опитування громадян та моніторінг засобів масової інформації свідчать про
те,що керівництво Генічеської центральної районної лікарні не створило належних
умов для можливості комфортного отримання медичних послуг для мешканців та
гостей міста Генічеськ .Існує багато фактів скарг та зауважень про незадовільний
стан приміщень медичного закладу. Статистика скарг громадян та громадських
активистів міста свідчить про те, що громадяни міста в реаліях сьогодення, дуже
занепокоєні станом речей у медичних закладах міста.
Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян
(мешканців та гостей), не забезпечують сприятливе для життєдіяльності
середовище, у тому числі належний санітарний стан, збереження об’єктів та
елементів благоустрою. Негативного впливу зазначених проблем зазнають також
суб’єкти господарювання. Порушення норм належного стану комунального майна
призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність та
утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі та споруди, та
призводить до їх передчасного руйнування.
Визначення цілей регулювання
- підвищення відповідальності місцевих органів контролю за належним станом
приміщень комунальної власності та благоустроєм територій;
- поєднання в діяльності місцевих органів влади адміністративних і консультативних
функцій;
-встановлення чітких вимог до організації роботи установ що використовують
приміщення комунальної власності міста Генічеськ та дотримання цих приміщень у
належному стані.
Механізми та заходи щодо вдосконалення регулювання контролю за
використанням бюджетних коштів
Для вирішення викладених проблем пропонується застосувати наступні механізми
та реалізацію відповідних заходів на місцевому рівні.
-розробка рекомендацій,що до вдосконалення контролю та чіткого звітування
керівництвом заклада про розподілення та використання бюджетних коштів;
-передання Генічеської центральної районної лікарні з балансу Генічеської
районної державної адміністрації на баланс Генічеської міської адміністрації;
-передання закладу на баланс супроводжується з передання усіх належних до
цього закладу видів фінансувань з державного бюджету .

Висновки
До очікуваних позитивних факторів прийняття запропонованих рішень та
реалізації відповідних заходів відносяться:
- встановлення чітких умов та порядку виконання робіт;
- залучення представників громадськості для здійснення заходів по контролю за
діяльністтю представників комунального підприємства;
- підвищення відповідальності місцевих органів контролю за діяльністтю керівниуів
комунальної власності;
- поєднання в діяльності місцевих органів влади адміністративних і консультативних
функцій;
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- ефективне використання та збереження об’єктів та елементів комунальної
власності;
- покращання та підтримка належного санітарно-технічного стану об’єктів
комунальної власності, збереження і утримання споруд, будівель у належному стані
для комфортного та ефективного використання;
- користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та
технічного стану об’єктів та елементів благоустрою загального користування;
Слід зауважити, що перераховані проблеми та запропоновані шляхи їх
вирішення є релевантними не лише для м. Геніченськ, а й для багатьох інших
населених пунктів України.
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