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АНОТАЦІЯ

    Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних
положень, методичних засад та практичних питань фінансового забезпечення
охорони здоров’я в регіонах. На підставі проведеного аналізу фінансового
забезпечення галузі в регіонах, зокрема, і в м. Кременчуці, виявлені
проблеми забезпечення фінансовими ресурсами медичних закладів, внесено
пропозиції щодо вдосконалення формування і використання фінансових
ресурсів у цій сфері в умовах бюджетної децентралізації.
    В результаті проведеного дослідження кількісно визначено обсяги 
збільшення видатків на охорону здоров’я за рахунок застосування
запропонованої капітаційної ставки.

   Ключові слова: фінансове забезпечення, охорона здоров’я, видатки,
місцеві бюджети, медична субвенція, капітаційна ставка.

 
   The master's thesis is devoted to the study of theoretical provisions,
methodological foundations and practical issues of financial security health care in
the regions. Based on the analysis of financial support of the industry in theregions, 
in particular, and in Kremenchuk, problems of providing financial
resources of medical institutions were identified, proposals were made to improve
the formation and use of financial resources in this area in terms of budget
decentralization.
    As a result of the study, the amount of health care expenditures increased and
quantified the application of the proposed capital rate.

   Keywords: financial support, health care, expenditures, local budgets, medical
subsidy, capital rate.

   

   

  


