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24 квітня 2019 року м. Чернігів № 41/УІІ-23

Про депутатський запит депутата 
міської ради Якубової Г. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Якубової Ганни Василівни та 
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Якубової Г. В. на 
розгляд заступнику міського голови Хоніч О. П., начальнику управління охорони 
здоров’я міської ради Кухарю В. В., начальнику фінансового управління міської 
ради Лисенко О. Ю.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Якубову Г. В. до 20 травня 2019 року

Секретар міської ради М. ЧЕРНЕНОК



УКРАЇНА  
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДЕП УТАТ  
ЯКУБО ВА ГАННА ВАСИЛІВНА

вул. Рокосовського, 47 м. Чернігів, 14027, тел. 3-42-84

М іському голові 

Атрош енко В.А.

Депутатський запит

До мене, як до депутата звертаються батьки дітей з інвалідністю, які 
потребують за станом здоров’я засобів гігієни (підгузків), які внесені в 
Індивідуальну ‘ програму реабілітації (ІПР), та передбачені їм згідно 
законодавства, посилаючись на ст..5 ч.2 закону України «Про основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідністю», в якому прописано «держава та 
місцеві органи владу повинні сприяти у виконанні ІПР». Зг ідно ст..10 цього 
закону та Постанови Кабміну гі.З «Про затвердження Порядку забезпечення 
інвалідів дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» зазначено: 
«забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними засобами здійснюється 
на підставі медичного висновку за рахунок та в межах коштів державного та 
місцевих бюджетів, передбачених на зазначену мету».

В п.9 п.З Програми «Здоров’я чернігівців» орієнтованих обсягів 
фінансування не передбачено на зазначену мету, а затверджені фінансові 
можливості дитячих поліклінік вкрай обмежені, їх вистачає тільки на 
забезпечення життєдіяльності закладу (реактиви, дезінфікуючі засоби, 
лікарські засоби, туберкулін і інше). Для закупівлі підгузок необхідні 
додатково передбачити кошти, обрахувавши реальну потребу в таких 
засобах. ©

Наприклад, тільки по дитячій поліклініці №2 - дітей, які потребують 
підгузків 46 і якщо їх забезпечити хоча б 1 підгузком на добу на це 
необхідно приблизно 232 тисячі гривен на рік, (приблизно 20 тисяч на І 
місяць), такі ж т щ  стоять на обліку і в дитячій поліклініці №1 і психлікарні.

В межах кошторисних призначень дитячих медичних закладів 
забезпечити дітей технічними засобами неможливо тому що виділені кошти 
необхідні для забезпечення життєдіяльності закладу.

Тому, прошу передбачити внесення змін до Програми «Здоров’я 
чернігівців» р.9 п.З додаткове виділення цільових коштів на цю мету на



2019, 2020, 2021 роки у відповідності до потреби, або фінансових 
спроможностей в місцевому бюджеті.

Депутат міської Ради 
виборчий округ № 26 Якубова Г.В.


