
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

Сорок перша сесія 
 

РІШЕННЯ 
від 17 вересня 2019 року      смт. Печеніжин 
№2399-41/2019 

 
Про підтримку звернення 
Коломийської районної ради 
 

 селищна рада 
                                                    вирішила: 

1. Підтримати звернення Коломийської районної ради прийняте на 
ХХІХ сесії Коломийської районної ради VII демократичного скликання від 
25.07.2019 року за №660-ХХІХ/19 до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони 
здоров’я України, Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації щодо виділення додаткових коштів для 
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у 2019 році (додається).  
          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію селищної ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і 
спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення (Якубенко С.С.)  
 
 

Печеніжинський селищний голова ОТГ    І. Довірак  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення селищної ради  
від  17 вересня  2019 року 
№ 2399-41/2019 
 

Верховна Рада України 
       Кабінет Міністрів України 
       Міністерство фінансів України 

         Міністерство  охорони здоров»я 
       Івано-Франківська обласна рада 
       Івано-Франківська обласна  
       державна адміністрація 
             
      ЗВЕРНЕННЯ 
 
 Ми, депутати  Коломийської районної ради сьомого демократичного 
скликання стурбовані ситуацією, що складається  із  фінансуванням   коштів  
для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у 2019 році.  
 В Коломийському районі   проживає 841 інсулінозалежний житель.  
 Відповідно до  рішення Івано - Франківської  обласної ради від 21.12.2018 
року №1038-26/2018р. «Про обласний бюджет на 2019 рік» Коломийському 
районному бюджету передбачено цільову медичну субвенцію на лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі  3869,9  тис. гривень, що не 
забезпечує потребу в коштах в повному обсязі. За оперативними 
розрахунками додаткова потреба в коштах до кінця поточного року складе  
близько  2567,5 тис. гривень.  
 Аптечні заклади, з якими укладені угоди щодо відшкодування лікарських 
препаратів,  відпускають  медикаментів на значно більші суми, що призводить 
до щомісячної кредиторської заборгованості. Враховуючи те, що в 
Коломийському районі утворено 5 об’єднаних територіальних громад,  
фінансовий ресурс Коломийського районного бюджету є обмеженим, тому 
виділити додаткові кошти для лікування хворих на цукровий діабет з районного 
бюджету не представляється можливим. Станом на 18.07.2019 року 
кредиторська заборгованість  за такими видатками складає  863,2 тис. гривень.   
 З метою безперебійного забезпечення хворих на цукровий  та нецукровий 
діабет життєво необхідними препаратами інсуліну та недопущення  
соціальної напруги серед населення, яке потребує медикаментів, просимо  
виділити додаткові кошти на вищенаведену мету.   

        
Прийнято на  ХХIХ   сесії 

       районної ради 
       VІІ демократичного скликання

        25 липня  2019 року 
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