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На лист від -18.05.2020 № 01.1.1-16/00522 до інформаційного запиту від 
Мовчан В.О. повідомляємо.

За березень 2020 року мали право отримати доплату 300 відсотків 66 
медичних працівників 3 медичних закладів:

-  комунальне некомерційне підприємство « Рубіжанська  центральна міська 
лікарня»  Рубіжанської  міської ради Луганської області  ( 183,599   тис.  грн  за 
рахунок субвенції та 324,631 тис. грн за рахунок місцевого бюджету),

-  к омунальне некомерційне підприємство «Станично-Луганське районне 
територіальне медичне об’єднання»  ( 46,283   тис.  грн   за рахунок субвенції та  
98,468 тис. грн за рахунок місцевого бюджету),

- к омунальне некомерційне підприємство  Луганської обласної ради  
«Луганський регіональний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф»  ( 153   грн  за рахунок субвенції та 24,314 тис.  грн  за рахунок 
місцевого бюджету).

Заборгованість по виплаті доплати відсутня.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 331 
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій 
медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою 
COVID -19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2, та належної оплати 
праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким 
пацієнтам» проводиться робота по укладанню договорів з Національною 
службою здоров’я України  за новими програмами  медичних гарантій.  У 
вартість програм  включено доплату 300 відсотків для працівників, які 
безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.   Подано проекти 
договорів від 6 медичних закладів.

Станом на 19.05.2020 укладено 1 договір з комунальним некомерційним 
підприємством Луганської обласної ради «Луганський регіональний центр  
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екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на медичне 
обслуговування за програмою медичних гарантій «Екстрена медична допомога 
пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2».

За квітень  181 медичний працівник із 7 медичних закладів отримає  
надбавки до 300 відсотків заробітної плати, а саме:

-  комунальне некомерційне підприємство « Рубіжанська  центральна міська 
лікарня» Рубіжанської міської ради Луганської області,
-  к омунальне некомерційне підприємство «Станично-Луганське районне 
територіальне медичне об’єднання»,
- к омунальне некомерційне підприємство  Луганської обласної ради  
«Луганський регіональний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф»,
- комунальне некомерційне підприємство   « Лиси чанська багатопрофільна 
лікарня»,

- комунальне некомерційне підприємство  « Новопсковське  територіальне 
медичне об’єднання»,

-  комунальне некомерційне підприємство   « Старобільське  районне 
територіальне медичне об'єднання»,

- комунальне некомерційне підприємство «Біловодська багатопрофільна лікарня»

Очікувана сума виплат за квітень становить 2,128 млн.грн.
Заробітна плата за травень буде нарахована у червні поточного року.

Директор Департаменту

охорони здоров’я Валентин ШКОРУБСЬКИЙ
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