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Відповідно до резолюції Прем'єр-міністра України від 21.05.2020
Не 16906/0/2-20 до розгляду запиту Мовчана В.О. від 17.05.2020, що надійшов
до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою
обласна державна адміністрація інформує про наступне.

Нарахування та здійснення закладами охорони здоровія області
додаткових виплат медичним та іншим працівникам закладів охорони
здоров”я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації респіраторної
хвороби СОУІВ-2019, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 перебуває
на постійному контролі облдержадміністрації.

Доплати 46-ти медичним та іншим працівникам, які працюють у КІ-ПІ

"Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської
об*єднаної територіальної громади", КНП "Обласна клінічна інфекційна
лікарня" Закарпатської обласної ради та КНП "Закарпатський
територіальний центр екстренної медичної допомоги" Закарпатської
обласної ради за березень 2020 року у сумі 586,93 тис.грн. нараховані та
виплачені в повному розмірі.

Медичним та іншим працівникам центру екстреної медичної
допомоги, які задіяні до реагування на випадки гострої респіраторної
хізороби, у закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу
хворим на коронавірусну хворобу (СОУІВ-2019), та які уклали договір про
медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій
медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я
України, встановлено та нараховано за квітень 2020 року доплати в розмірі
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до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищенням) з

урахуванням передбачених законодавством обов,язкових доплат та надбавок
в сумі 13 200,0нтис.гривень. Доплати нараховані 1868 працівникам у 18

комунальних некомерційних підприємствах.
За станом на 18.05.2020 року виплачені доплати за рахунок коштів

Національної служби здоров,я України в сумі 9 778,3 тис.грн. та за рахунок
місцевих бюджетів в сумі 860,9 тис.гривень. Інші нараховані суми доплат
медичним та іншим працівникам за квітень Місяць поточного року та
доплати за травень 2020 року будуть виплачуватись по мірі надходження
коштів «з Національної служби здоровія України по відповідних пакетах
послуг.
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Разом з тим, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

24.04.2020 Мэ 331 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення“ державних
гарантій медичного обслуговування паціентів з гострою респіраторною
хворобою СОУІВ-2019, спричиненою коронавірусом ЗАКЗ-СоУ-2, та
належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну
допомогу таким пацієнтам" на керівників закладів охорони здоровэя

(надавачів медичНих послуг) покладено виконання вимог законодавства у
сфері оплати праці медичних та інших працівників,“ які безпосередньо
зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гострою респіраторною
хворобою СОУІВ-2019, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, зокрема
в частині встановлення передбачених законодавством доплат та надбавок до
посадових окладів.
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