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Проскт
Автор:
мiський голова
Геннадiй ДИКИЙ

рIшЕння

Про звеiпення до КиiЪськоТ обласноТ державноi
адмiнiстрацii та Киiвськоi обласноi ради про видiлення
коштiв з обласного бюджету для лiкування хворих на
гостру респiраторну хворобу COVID-l 9, спричинену
KopoHaBipycoM SARS-COV-2

Розглянувши подання мiського голови ,Щикого Г.А. вiдповiдно до ст. ст.25,59 Закону
Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, з метою нitлежного забезпечення медичноi
допомоги хворим на гостру респiраторну хворобу COVID-I9, спричинену KopoHaBipycoM
SARS-COV-2, у зв'язку з обмеженим фiнансовим ресурсом мiського бюджету, MicbKa рzца
вирiшила:

1. Звернlтися до КиiЪськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii та КиiвськоТ обласноi
ради про видiлення коштiв з обласного бюджету для лiкування хворих на гостру

респiрат<rрну хворобу COVID-19, спричинену Kopoнutвipycoм SARS-COV-2 (звернення

додаеться).

2, Щоручити ceкpeTapeBi БiлоцеркiвськоТ мiськоi ради направити текст зверненIIя ло
Киiвськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii та Киiвськоi обласноi рали.

З. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю з питаIlь
планування соцiа;lьно-економiчного розвитку, бюджету та фiнансiв.

мiський голова Геннадiй ДИКИЙ



КиiЪськiй обласнiй лержавнiй адмiнiстрацiТ
площа Лесi Украiнки, 1, м. Киiв- l 96. 0 l l 96

КиiЪськiй обласнiй радi
площа Лесi Украiнки, 1, м. Киiв- l9б, 0I l 96

ЗВЕРНЕННЯ

вiдповiдно до Наказу .щепартаменту охорони здоров'я Китвськот обласнот державнсlталмiнiстрацii вiд 29 сiчня 2020 рокУ J\ъ 120 - алм кПро заходи щодо недоIIущення занесення iпоширення на територii Киiъськоi областi випадкiв захворювань спричинених Ilовим
KopoHaBipycoM, виявлениМ У MicTi УханЬ (Провiнцiя ХубеИ, Китай)>, Комуна_пьне
некомерцiйне пiдпри€мство Бiлоцеркiвськоi мiськоi ради кБiлоцеркiвська MicbKa лiкарня
J\ЪЗ> (КиiЪська обл., м. Бiла Щерква, вул. Карбишева, 12, код сдрпоУ 0l994586) визначе}lо
госпiтальною базою дJuI надання медичноi допомоги особам, якi вiдповiдають визначенню
випадкУ 2019-пСоV, при ускладненнi епiдемiчноТ ситуацiТ, пов'язаноi з BipycoM 2О19- пСоV.

згiдно розпорядження керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв медико-бiологочillоi
надзвичайноi ситуацii природного характеру регiонitльного рiвня у зв'язку з епiдемiчноtо
ситуацiею на територii КиiЪськоТ областi, Йричиненою корЪнавiрУсом 2019-NC.V вiд 2IJ
березнЯ 2020 рокУ Nч 5 кПрО формуванНя мерiжi спецiа-гliзОваних Йладiв охорони здоров'я
для госпiта-гliзацii пацiентiв з коронавiрусною хворобою COVID-1 9>>, |20 iнфекцiйни" ni*o*
Комуна-пьНого некоМерцiйногО пiдприемСтва БiлоцеркiвськоТ MicbKoT ради кБiлоцеркiвська
MicbKa лiкарнЯ JФЗ> задiЯнi для надання медичноi доrrомо.' пацiентам з COVID-19 в першу
хвилю поширення зtжворюваностi.

KpiM тогО, вказaниМ розпорядженням для надання медичноi допомоги пацiснтам зCoVID-l9 в першу хвилю поширення захворюваностi задiянi 10 лiжок вiддiлення обсерваuiТ
КомунальНого некоМерцiйногО пiдприемСr"u Бirrоц"ркiвськоi MicbKoi ради <Бiлоцеркiвський
пологовий будинок> (КиiЪська обл., м. Бiла L{e|KBa, вул. Семашко, 7, код сдрпоу
0l994617).

ВартО зазначити, що правоВi, органiзацiйнi та фiнансовi засади дiяльностi органiв
мiсцевого самоврядування> пiдприемств, установ та оргаЕiзацiй, спрямованоi на запобiганlrя
виникненню i поширенню iнфекцiйних хвороб людини, лока_пiзацiю та лiквiдацiю Тх сrrалахiв
та епiдемiй врегульованi Законом УкраiЪи ,iПро захист населення вiд iнфекцiйних хвороб>.

ВiДПОВiДНО ДО СТ. 5 ЗаКОНУ УКраiЪи <Про захист населення вiд iнфекrriйних хвороб>.органи мiсцевого самоврядуванЕя_ у сферi захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб
забезпечують зокрема доступнiсть i безоплатнiсть 

"чд"",r" 
медичноi допомоги хвориilt llaiнфекцiйНi хворобИ у державНих i комунальних закладах охорони здоров'я.

АналогiчНий принцИп безоплатностi надання медичноТ допомоги особам. хворим llaiнфекцiйнi хвороби, закрiпленО статтеЮ 10 вказаного Закону.

KpiM того, ст.24 зазначеноГо ЗаконУ встановлено, Що лiкування, обстежеIIня ,га
МеДИЧНИЙ НаГЛЯД За ХВОРПМИ На соцiально небезпечнi iнфекцiйЙ хвороби у державних iкомунальних закладах охорони здоров'я та державних наукових установах проводяться
безоплатНо (за рахУнок коштiв.Щержавного бюджету Украiни та мiсцевих бюджетiв).

з ана-lliзу вищевказаних норм вбачасться, Що медична доIIомOга хвOрим llaiнфекцiйнi хвороби, в томУ числi на гострУ респiратОрну хворобу COVIl)-l9. спричинеIIу
KopoHaBipYcoM SARS-COV-2, ма€ надаватись закладами охорони здtrров'я MicTa Бi;ltlTI]еркви безоплатно.

Проте, У зв'язкУ з обмеженим фiнансовим ресурсом мiського бюджеry,забезпечУвати лiкУвання хворих на COVID-I9 ,"-*анцiв iнших MicT КиiЪськоТ област.i
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не вбача€ться за моiкливе, а тому виникла
бюдiкеry, що пiдтверджусться наступним.

потреба у залученнi коштiв обласllого

1, Вiдповiдно дО листа комунi}льНого некоМерчiйногО пiдприемства БiлоцеркiвськоТ
MicbKoi РаДИ КБiЛОЦеРКiвський пологовий будино*u uiд l5 квiтня )ozo ро*у вих. ль зOз. за
час карантину В пологовому булинку пройшли перебувало чотири вагiтних ittillки, з яких:

2 - мешканки м. Iрпiнь;
1 - мешканка м. Буча;
l - мешканка смт. Рокитне.

Загалом HaixHc лiкування пiдприемством було витрачено 31 988 грн, 25 коп.

2, За перiод з 13 березня 2020 року по 15 квiтня 2020 року до комунаJ1ьного
некомерцiйногО пiдприемСтва БiлоцеркiвськоТ MiobKoi ради кБiлОцеiкiuЪuпа MicbKa лiкарllя
Jф З) поступилО на лiкування 39 хворихllu.o"rpy респiраторну хворобу СОVIП-tЧ.
спричинену KopoHaBipycoм SARS-COV-2, з яких:

16 - мешканцi м. Бiла Щерква;
2З - мешканцi районiв.

СтаноМ на 15 квiтнЯ 2020 рокУ з лiкарнi вибулО 25 хворих, з них 1 l u" мешканцi м.Бiла ЩерКва, на лiкуваннЯ яких булО витрачено 880 748 грн., 14 - мешканцi районiв, на
лiкування яких витрачено - 1 057 435 грн., разом на iх лiкувч"", ."rрачено - 1 9з8 18З грн.

станом на сьогоднi на стацiонарному лiкуваннi перебувае li громадян, iз них 5 -мешканцi м. Бiла Щерква, 9 - мешканцi районiв.
у зв'язку з тим, що лiкування вказаних вище громадян не закittчилось та

продовжуСться, обрахувати BapTicTb лiкування можливо лише пiсля ix виписки та пiдписаltltя
вiдповiдних протоколiв

з огляду на викладене вище, фiпансування заходiв, пов'язаних iз забезпечеltllям
МеДИЧНОi ДОПОМОГИ ХВОРИМ на гостру респiраторну хворобу CovID-l9, спричинеIIу
KopoHaBipycoM SARS-COV-2 в зtжладах охорони здоров'я п,ti.ru Бiла Щерква, не MOiKe lla
далi забезпечуватися виключно за кошти мiського бюджеry.

А т,ому, оскiлькИ медичнi послуги отримують зокрема жителi iнших MicT, сiл r.a
СеЛИЩ КИiЪСЬКОi ОбЛаСТi, icHYc ГОСтра потреба у видiленнi коштiв з обласного бюджету длялiкуваннЯ такиХ хворих та вiдповiдного медичного обладнання.

враховуючи вищенаведенi обставини, Просимо:
Видiлити кошти:
- на лiкування хворих на гостру респiраторну хворобу COVID-l9. спричинеIlу

KopoHaBipYcoM SARS-COV_2, якi перебУ"*i" 
" 

*оrуt -ьних некомерцiйних пiдприсмствах
м. Бiла I_{epKBa v cyMi 5000 000 грн.

- на медиЧне обладнання для лiкування хворих на гостру респiраторну хворобу COVII)-
19, спричИнену KopoHaBipycoM SARS-COV-2, якi перебувають в комунальних некомерчiйrlих
пiдприемствах м. Бiла Щерква у cyMi l0000 000 грн. 
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Пiдтримано
Рiшенням Бiлоцеркiвськоi MicbKoT рали
вiД <_> _. 2020 року
J\b


