
                                                                                                                                                    . 

 

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО 
ЕЛЕКТРОННИМ ЦИФРОВИМ ПІДПИСОМ ) 
 

Сертифікат 20B4E4ED0D30998C0400000060541C0017D27400  

Підписувач Ситніченко Євген В'ячеславович 

Дійсний з 14.05.2019 11:22 по 14.05.2021 11:22 

Київська міська державна 
адміністрація 

Н7>!Д;nO-/GJ7О   
 

040-684 від 28.05.2020 
 

 
 

АПАРАТ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

 

вул. Хрещатик 36, м. Київ, 01044, приймальня (044) 202 77 76, 202 75 06, 

E-mail:kmda@kma.gov.ua   Код ЄДРПОУ 37853361 

E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kmda.gov.ua 
 

 

Мовчан Валерій Олександрович 

foi+request-68754-

f1977468@dostup.pravda.com.ua 

 

foi+request-68750-

9860b9b5@dostup.pravda.com.ua 

 

Національна служба 
здоров'я України 
info@nszu.gov.ua 

 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) надійшли запити на інформацію від Мовчана В.О., які 
зареєстровано в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до 
публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації): 

- 19.05.2020 за № 2644(з) (Додаток 1); 
- 22.05.2020 за № 2762 (з) (надійшов листом Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 21.05.2020 № 16906/0/2-20) (Додаток 2-3). 

За результатами розгляду запитів в межах компетенції повідомляємо, що 
з 12.03.2020 постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на всій території України 
установлено карантин. 
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Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 16.04.2020 № 614 «Про надання 
безповоротної фінансової допомоги за березень 2020 року медичним 
працівникам» (далі – Розпорядження КМДА № 614) виділено додаткові кошти 
для виплати доплати за роботу з COVID-19 в розмірі 9 посадових окладів за 
пропорційно відпрацьований час.  

Загальна сума коштів місцевого бюджету передбачена на виплату доплат 
за роботу з COVID-19 за березень складає 25,573 млн. грн, зокрема за рахунок 
коштів передбачених Розпорядженням КМДА № 614 – 23,174 млн. грн. 

Кошти розподілені між десятьма закладами охорони здоров’я та витрачені 
на виплату доплат за роботу з COVID-19 – 2 326 працівникам. 

Перелік працівників, які безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та 
здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів із 
випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, визначено відповідними наказами керівників 
закладів охорони здоров’я, а саме:  

- комунального некомерційного підприємства «Олександрівська клінічна 
лікарня м. Києва» (перераховано на доплати 6 746,6 тис. грн),  

- комунального некомерційного підприємства «Київська міська дитяча 
клінічна лікарня № 1» (51,5 тис. грн),  

- комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна 
лікарня № 4» (2 177,0 тис. грн),  

- комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна 
лікарня № 5» (65,3 тис. грн),  

- комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна 
лікарня № 6» (2 747,1 тис. грн),  

- комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна 
лікарня № 8» (53,4 тис. грн),  

- комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна 
лікарня № 9» (1 242,8 тис. грн),  

- комунального некомерційного підприємства «Київська міська дитяча 
клінічна інфекційна лікарня» (95,9 тис. грн),  
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- комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр 
нефрології та діалізу» (15,2 тис. грн),  

- комунального некомерційного підприємства «Центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф міста Києва» (12 378,7 тис. грн). 
В термін до 18 квітня заклади охорони здоров’я отримали кошти на 

виплати медичним працівникам доплат за роботу з COVID-19 за березень 
місяць за рахунок коштів місцевого бюджету та розпочали оплати. 

Виплати проводились закладам охорони здоров’я, які є опорними 
лікарнями першої хвилі та лікарням, в яких були пацієнти з діагнозом 
пневмонія до моменту отримання лабораторного підтвердження COVID-19 з 
подальшим переведенням таких пацієнтів до опорних лікарень. 

Опорні лікарні першої хвилі, які безпосередньо задіяні на роботах з 
ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID 19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2 в березні місяці в кількості п’яти закладів, виплатили за рахунок 
місцевого бюджету доплат до заробітної плати 445 медичним працівникам на 
загальну суму 11 499,3 тис. гривень. 

Стосовно виплати доплат з квітня 2020 року медичним працівникам за 
роботу з підтвердженими пацієнтами гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

то такі виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
23.03.2020 № 246 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, 
які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» здійснюється 
Національною службою здоров’я України.  

Враховуючи викладене направляємо запити Мовчана В.О. відповідно до 
частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
для опрацювання та надання відповіді автору. 
Додаток: на 4 арк. другому адресату. 

 

З повагою 

 

Заступник керівника апарату     Євген СИТНІЧЕНК 

 

 
Катерина Баранова 
Катерина Куліковська 202 74 54 


