Шановні колеги!
Державна санітарно-епідеміологічна служба України повідомляє:
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
з 01 травня 2015 року відсутні бюджетні призначення за програмою 2304010
«Керівництво та управління у сфері санітарно – епідеміологічної служби» за
якою здійснюється фінансування заробітної плати 6 750 працівників
територіальних органів Держсанепідслужби України.
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України заборонено
здійснювати нарахування заробітної плати та брати фінансові зобов’язання за
відсутності бюджетних призначень.
Зазначене вимагає надання відпусток без збереження заробітної плати
всім працівникам центрального апарату та територіальних органів
Держсанепідслужби України з 01.05.2015 відповідно до п.9 Прикінцевих
положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України».
Така ситуація паралізує роботу центрів надання адміністративних
послуг, здійснення карантинних заходів в пунктах пропуску через державний
кордон та на митницях призначення на всій території країни, що спричинить
значну соціальну напругу в суспільстві та колапс в роботі органів
державного управління.
На фоні масової міграції населення із зони АТО та підготовки до
оздоровчого сезону відсутність державного санітарно-епідеміологічного
нагляду в країні посилить негативну тенденцію розвитку санітарноепідемічної ситуації в державі.
Окрім іншого, відсутність бюджетних призначень унеможливить
виконання заходів з реорганізації Держсанепідслужби України відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014р. №442 «Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».
Держсанепідслужбою відповідно до статті 24 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік» розроблено проект розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про передачу бюджетних призначень,
передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів на 2015 рік», який погоджено Міністром охорони
здоров’я України та в робочому порядку опрацьовано з Міністерством
фінансів України. На сьогодні зазначений проект акта проходить
узгоджувальні процедури відповідно до регламентних вимог.
Зважаючи на критичну ситуацією з фінансуванням територіальних
управлінь ДСЕСУ, Держсанепідслужба звернулася до Прем’єр-міністра
України.
В свою чергу, з метою захисту трудових прав працівників Служби,
Профспілка спрямувала до Президента України, КМУ, ВРУ телеграми з
відповідними вимогами. Просимо підтримати.

