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Облдержадміністрація

Управління охорони здоров'я Ж итомирської облдержадміністрації на 

запит на публічну інформацію повідомляє, що відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 №285 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 250» 

розподілено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 

(розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.04.2020 

№267 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 

08.04.2020 №247) на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я на виплати доплат за березень 2020 р. медичним та 

іншим працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та 

здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

СОУШ -19, спричиненої коронавірусом БАИЯ-СоУ-^ на суму 310,23 тис.грн.

Крім того, за рахунок місцевих бюджетів виділено додатково 1810,85 

тис. грн.

Виплата за березень 2020 р. проведена медичним та іншим 

працівникам в повному обсязі за рахунок коштів субвенції та місцевих 

бюджетів, відповідно до вимог чинного законодавства.

Повідомляємо, що відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.04.2020 №331 установлено, що кошти, передбачені для 

закупівлі медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги 

пацієнтам з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненою 

коронавірусом ЬАКЯ-СоУ-У, за програмою державних гарантій медичного 

обслуговування населення, насамперед спрямовуються на:

mailto:xxx@xx.xx.xxx.xx


здійснення додаткових доплат медичним та іншим працівникам 

закладів охорони здоров’я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати 

(посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, 

надбавок) відповідно до законодавства;

забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, 

необхідними для надання медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної 

допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою СОУШ -19, 

спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, відповідно до галузевих стандартів 

у сфері охорони здоров’я, крім лікарських засобів та медичних виробів, 

постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель 

Міністерством охорони здоров’я.

Дана постанова застосовується з 01.04.2020 року.

Заклади охорони здоров’я повинні укласти договір з Національною 

службою здоров’я України на відповідний пакет медичних послуг. Після 

укладання пакету НСЗУ буде фінансувати заклад.
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