
 

 
 
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 13 квітня 2020 року Миколаїв № 3 

 
 

Про внесення  доповнення до Програми 

економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки 

"Миколаївщина -2017", строк дії якої 

продовжено на період до 2020 року включно  

                        Тридцять п’ята  

                        позачергова сесія  

                        сьомого скликання 

 

 
 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", керуючись нормами Бюджетного кодексу 

України, Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", "Основи 

законодавства України про охорону здоров’я" та "Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення", враховуючи Постанову 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та Стратегію розвитку галузі охорони 

здоров’я Миколаївської області на 2019-2021 роки, затверджену рішенням 

обласної ради від 21 грудня 2018 року № 32, з метою забезпечення належного  

санітарно-епідеміологічного стану в Миколаївській області обласна рада 
 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Внести доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина -2017", строк дії якої 

продовжено на період до 2020 року включно, що додається. 
 

2. Затвердити Порядок та умови надання субвенції  з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення  заходів, спрямованих  на запобігання 

виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

території Миколаївської області, що додається. 

 

 Голова обласної ради                                                    Вікторія МОСКАЛЕНКО 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення обласної ради 

                                                                 13 квітня 2020 року № 3 

 

 

 

 

Д О П О В Н Е Н Н Я, 

що вноситься до  Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина -2017", 

 строк дії якої продовжено на період до 2020 року включно  

 

 

1. Доповнити підрозділ 5.1 "Розвиток охорони здоров’я" розділу 5 "Висока 

якість життя" після етапу ІІІ (2017 та наступні роки) новим етапом  IV "Заходи, 

спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби               

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", виклавши його у такій 

редакції: 

 

"Забезпечення закладів охорони здоров’я, які спільним наказом управління 

охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації та управління охорони 

здоров’я Миколаївської міської ради  від 30 березня 2020 року № 277-Л/94-Л 

"Про внесення змін до наказу від 18 березня 2020 року № 233-Л/68-Л "Про 

оптимізацію заходів щодо недопущення занесення і поширення на території 

Миколаївської області випадків COVID-19" визначено інфекційними 

госпіталями першої та другої лінії та закладами охорони здоров’я, що надають 

вторинну медичну допомогу (крім центрів первинної медико-санітарної 

допомоги) лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами 

індивідуального захисту та дезінфекційними засобами". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення обласної ради 

                                                                 13 квітня 2020 року № 3 

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ  

надання субвенції  з обласного бюджету місцевим бюджетам  

на здійснення  заходів, спрямованих  на запобігання виникненню і поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території 

Миколаївської області 

 

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування та використання субвенції 

з обласного бюджету місцевим бюджетам на запобігання поширенню на 

території Миколаївської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – субвенція). 
 

2. Головним розпорядником коштів субвенції є управління охорони 

здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Розпорядники та одержувачі 

субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети 

відповідно до чинного законодавства. 
 

3. Розподіл коштів субвенції між місцевими бюджетами області 

здійснюється управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації відповідно 

до переліку закладів, який спільним наказом управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації та управління охорони здоров’я Миколаївської міської 

ради  від 30 березня 2020 року № 277-Л/94-Л "Про внесення змін до наказу від 

18 березня 2020 року № 233-Л/68-Л "Про оптимізацію заходів щодо 

недопущення занесення і поширення на території Миколаївської області 

випадків COVID-19" визначено інфекційними госпіталями першої та другої 

лінії та закладами охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу 

(крім центрів первинної медико-санітарної допомоги). 

 

4. Субвенція спрямовується на: 

 

забезпечення підвезення медичних працівників до закладів охорони 

здоров’я, що визначені інфекційними госпіталями першої та другої лінії, на 

період виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби  COVID-19, до завершення виконання цих заходів; 

 

забезпечення додаткових виплат до заробітної плати медичним та іншим 

працівникам у закладах охорони здоров’я, що визначені інфекційними 

госпіталями першої та другої лінії та безпосередньо зайняті на роботах з 

ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу COVID-19, на 

період виконання заходів, спрямованих на ліквідацію коронавірусної хвороби  

COVID-19 на території Миколаївської області до завершення цих заходів; 



 

2 

 

забезпечення закладів охорони здоров`я Миколаївської області, що 

надають вторинну медичну допомогу видатками на закупівлю лікарських 

засобів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, 

дезінфекційних засобів тощо. 

 

5. Відповідні місцеві ради у разі необхідності додатково понад обсяги 

субвенції планують та здійснюють оплату видатків, визначених пунктом 4 

цього Порядку, з місцевих бюджетів. 

 

6. Не допускається спрямування субвенції на: 
 

оплату комунальних послуг, енергоносіїв та капітальних видатків; 
 

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою 

видатків, зазначених у пункті 3 цього Порядку; 
 

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку. 

 

7. Фінансування субвенції з обласного бюджету здійснюється головним 

розпорядником коштів обласного бюджету в межах затвердженого розпису 

обласного бюджету на період до завершення виконання заходів, спрямованих  

на запобігання поширенню на території Миколаївської області гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

8. Головам райдержадміністрацій забезпечити, міським (міст обласного 

значення) головам, головам об'єднаних територіальних громад  рекомендувати 

здійснити: 
 

ефективне та раціональне використання коштів виключно в межах 

розподілених асигнувань; 
 

  надання щомісяця, до 03 числа місяця, наступного за звітним, управлінню 

охорони здоров’я облдержадміністрації інформації про використання коштів, за 

формою, що додається. 
 

9. Обсяги субвенції, не використаної на момент завершення виконання 

заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території Миколаївської 

області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, перераховуються органами Державної казначейської служби 

протягом 3-х робочих днів з моменту завершення заходів до обласного 

бюджету Миколаївської області. 

 

 

Начальник управління  охорони  

здоров’я  облдержадміністрації                        Павло ГЕОРГІЄВ 



 

Додаток 

до Порядку 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про використання коштів субвенції, спрямованих  на запобігання поширенню на території  Миколаївської області 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  

за станом на _______________ 2020 року  по ________________________________________________ 
                                                                                   (назва адміністративно-територіальної одиниці) 

 

 

 

 

Код 

бюджету 

Назва 

бюджету 

Назва 

установи 

Обсяг видатків, 

тис. гривень 

У тому числі 

При-

мітка 

Заробітна плата 

з нарахуваннями 

Перевезення 

працівників 

Закупівля лікарських 

засобів, виробів 

медичного 

призначення, засобів 

індивідуального 

захисту, 

дезінфекційних 

засобів 

затвер-

джено 

викорис-

тано 

затвер-

джено 

викорис-

тано 

затвер-

джено 

викорис-

тано 

затвер-

джено 

викорис-

тано 

 

            


