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Про внесення змін до обласної Програми 

розвитку та підтримки закладів охорони 

здоров’я, які належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст 

Миколаївської області,  на 2020-2022 роки 

                  Тридцять шоста  

                  позачергова сесія  

                  сьомого скликання 

 

 

 

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", нормами Бюджетного кодексу України, 

Законами України "Основи законодавства України про охорону здоров’я",  

"Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", "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)", згідно з Постановою 

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 на виконання Стратегії розвитку 

галузі охорони здоров’я Миколаївської області на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням обласної ради від 21 грудня 2018 року  № 32, обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 

Внести до обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони 

здоров’я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, 

міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 

обласної ради від 24 грудня 2019 року № 8 (із змінами та доповненнями), такі 

зміни:  

 

Пункт 8.1. розділу 1 «Розвиток та підтримка закладів охорони здоров’я, які 

належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 

Миколаївської області» Завдань і заходів щодо виконання обласної Програми 

розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 



2 

 

2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення викласти у такій редакції: 

 

«8.1. Забезпечення виплат заробітної плати працівникам КНП «Миколаївський 

обласний центр лікування інфекційних хвороб» Миколаївської обласної ради, у 

тому числі нарахувань на оплату заробітної плати,  додаткових виплат до 

заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на 

роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), та 

бригад лікарів, середнього, молодшого медичного та іншого персоналу, який 

буде задіяний до роботи на період виконання заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню на території Миколаївської області коронавірусної 

хвороби, до завершення цих заходів (додаток 2.13)». 

 

 

 

 

 

 

 Голова обласної ради                                                       Вікторія МОСКАЛЕНКО 


