
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 червня 2020 року                           м. Біла Церква                                         № 330 

 

Про затвердження Порядку здійснення безкоштовного 

тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 19 червня 2020 року №6743, відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням Білоцерківської міської ради від 16 

квітня 2020 року №5211-95-VІІ «Про затвердження Програми щодо здійснення комплексних 

заходів, спрямованих на ліквідацію та запобіганню поширення на території міста Біла 

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

(зі змінами), виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Порядок здійснення безкоштовного тестування на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 23 червня 2020 р.  № 330 

 

 

ПОРЯДОК 

здійснення безкоштовного тестування на гостру респіраторну  

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 

 

1. Порядок здійснення безкоштовного тестування на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - Порядок) розроблений на 

виконання заходів Програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на 

ліквідацію та запобіганню поширення на території міста Біла Церква гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - Програма). 

2. Під заходами в даному Порядку розуміється надання за рахунок коштів міського 

бюджету послуги тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2 (методами ІФА або ПЛР згідно відповідних показань), 

мешканцям міста Біла Церква, яким призначені планові хірургічні операції в стаціонарних 

умовах та які направляються на санаторно-курортне лікування за потреби. 

3. Надання послуг тестування здійснюється для громадян, місце проживання яких 

зареєстровано в м. Біла Церква: 

- яким призначені планові хірургічні операції в стаціонарних умовах (на підставі 

копій паспорта громадянина України, РНОКПП, висновку лікаря про необхідність такого 

лікування із зазначенням дати призначеної операції – зазначені копії в якості 

підтверджуючих документів додаються до розрахунку витрат); 

- які направляються управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради на санаторно-курортне лікування (на підставі відповідного направлення: 

примірник 1 – залишається у Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська міська лікарня №3», примірник 2 – повертається управлінню 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради в якості підтверджуючого 

документа для обрахунку компенсаційних виплат). 

4. Підставою для надання послуги тестування громадян, які направляються на 

санаторно-курортне лікування, є лише направлення, видане управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради. 

5. Для визначених у п.3 Порядку осіб послуга тестування здійснюється Комунальним 

некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня 

№3» безкоштовно, з подальшим відшкодуванням витрат управлінням соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради як замовником Комунальному некомерційному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №3» як 

виконавцю. 

6. Вартість послуги тестування складається з вартості тесту методами ІФА або ПЛР 

згідно відповідних показань та накладних витрат. Розрахунок вартості послуги подається 

Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківська 

міська лікарня №3» у встановленому порядку. 

7. Головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на 

відшкодування витрат за послугу тестування, проведене у відповідності до Порядку (далі - 

відшкодування витрат), є управління соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради. 

8. Відшкодування витрат Комунальному некомерційному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №3» здійснюється виключно в 

межах бюджетних призначень, визначених на відповідний бюджетний рік. 
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9. Відшкодування витрат здійснюється згідно двостороннього договору, укладеного 

між управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради як замовником 

та Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №3» як виконавцем, на підставі актів наданих послуг. 

10. Для отримання відшкодування витрат Комунальне некомерційне підприємство 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №3» щодекадно надає до 

управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради розрахунок витрат із 

зазначенням ПІБ осіб, яким проведено тестування, вартості послуги тестування по кожній 

особі та підтверджуючі документи, визначені п.3 Порядку. 

11. Поданий розрахунок перевіряється управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради на предмет відповідності поданих документів вимогам 

Порядку, про що в розрахунку ставляться відповідні відмітки по кожній особі окремо. 

12. За результатами проведеної перевірки складається акт наданих послуг. При цьому 

перевірений розрахунок та підтверджуючі документи є його невід’ємними частинами. 

13. У разі виявлення управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради невідповідності наданих документів умовам Порядку, відшкодування витрат 

послуги тестування не проводиться.  

14. Після проведення звірки даних (розрахунку витрат та підтверджуючих 

документів) на підставі акту наданих послуг управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради готує та подає міському фінансовому управлінню 

Білоцерківської міської ради заявку на фінансування. 

15. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 

перераховує кошти на розрахунковий рахунок Комунального некомерційного підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №3» протягом 5 робочих днів з 

дня надходження коштів міського бюджету на рахунок управління. 

16. Останнім днем надання послуг тестування у поточному бюджетному році є 20 

грудня, останнім днем розрахунку є 24 грудня. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 

 

 


