ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-35, факс: (044) 255-41-70
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Голові Здолбунівської районної
ради Рівненської області
ДАЦЮКУ О.Є.

Шановний Олегу Євгенійовичу!
У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення за дорученням Голови Верховної Ради
України Парубія А.В. в межах компетенції розглянуто Ваш лист, рішення та
звернення депутатів Здолбунівської районної ради Рівненської області щодо
запобігання знищенню в Україні екстреної медичної допомоги, збільшення
оплати праці працівників системи екстреної медичної допомоги, збільшення
медичної субвенції Державного бюджету України на 2018 рік.
Перш за все відмітимо, що Комітет поділяє занепокоєння депутатів
недостатнім обсягом фінансування установ охорони здоров’я та низьким
рівнем оплати праці працівників системи екстреної медичної допомоги,
відсутністю оптимальної диференціації заробітної плати кваліфікованих
працівників та обслуговуючого персоналу, що призводить до значного
дефіциту кадрів та зниження ефективності роботи.
На думку Комітету, з метою забезпечення успішності триваючого в
Україні процесу впровадження високих стандартів надання медичної
допомоги населенню, на даний час є нагальна необхідність створення умов для
збереження високо досвідченого кадрового потенціалу державних та
комунальних установ і закладів охорони здоров’я, підвищення престижності
такої праці та зацікавлення молодих спеціалістів-професіоналів до роботи в
цих установах і закладах. Одним із вагомих засобів досягнення такого
результату має бути реформування системи оплати праці в бюджетній сфері
та забезпечення реального підвищення розміру заробітних плат до рівня
стандартів країн Європейського Союзу.
Разом з тим, слід зауважити, що відповідно до статті 8 Закону України
«Про оплату праці» повноваження стосовно визначення умов розміру оплати
праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету,,
належать до компетенції Кабінету Міністрів України.
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З огляду на вищевикладене, повідомляємо, що Комітет звернувся до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. з проханням розглянути Ваш лист,
рішення та звернення депутатів Здолбунівської районної ради, дати доручення
вжити відповідні заходи реагування з метою пошуку шляхів і фінансових
можливостей для позитивного вирішення порушених у них питань та
повідомити Вас і Комітет про результати розгляду.

З повагою
Заступник
Голови Комітету

Вик. Самойлик Ю.В. т.255-40-59

С.В.Куніцин

