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ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XI сесія VIII скликання

від 15 липня 2021 року
РІШЕННЯ

Валки № 414

Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених 
в міському бюджеті для надання
адресної допомоги медичним працівникам, які захворіли на гостру респіраторну 
хворобу СОУШ-19, спричинену коронавірусом 8АК8-СоУ-2 та мають 
підтверджений випадок професійного захворювання

Керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Банківська міська рада, в и р і ш и л а :

1. Затвердити Порядок використання кошгів, передбачених в міському бюджеті для 
надання одноразової адресної допомоги медичним працівникам, які захворіли на шстру 
респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АКБ-СоУ-2 та мають 
підтверджений випадок професійного захворювання (далі - Порядок), що додається.

2. Фінансовому управлінню Валківської міської ради (Лариса ЛЕВЧУК) 
забезпечити фінансування заходів визначених Порядком в межах коштів, 
передбачених у міському бюджеті.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
культури, молоді^ фізкультури і спорту, регламенту та депутатської етики

Міський гс

(Віталій ОІ

Валерій СКРИГІНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення XI сесії 
Валківської міської ради 
VIII скликання 
від 15 липня 2021 року № 414

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у міському бюд жеті для надання одноразової 

грошової допомога медичним працівникам комунальних підприємств охорони здоров’я 
Валківської міської територіальної громади, які захворіли на гостру респіраторну 

хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2

Порядок використання коштів, передбачених в міському бюджеті для надання 
одноразової грошової допомоги медичним працівникам комунальних підприємств 
охорони здоров’я Валківської міської територіальної громади, які захворіли на гостру 
респіраторну хворобу СОУЮ-19, спричинену коронавірусом 8АІ18-СоУ-2 та мають 
підтверджений випадок професійного захворювання (далі — Порядок), розроблено з 
метою визначення механізму призначення та виплати одноразової грошової допомоги у 
розмірі до 10 тисяч гривень медичним працівникам комунальних закладів охорони 
здоров’я Харківської обдаші» які захворіли на шстру респіраторну хворобу СОУШ-19, 
спричинену коронавірусом 8АК5-СоУ-2, під час виконання професійних обов’язків в 
умовах підвищеного ризику (далі - медичним, які захворіли на СОУГО-19), на 
виконання заходів програми «Фінансової підтримкм КНП « Валківська ЦРЛ на 2021 
рік»

1.1. Цей Порядок визначає механізм призначення та виплати одноразової 
грошової допомоги у розмірі до 10,0 тис. грн медичним працівникам, які захворіли на 
СОУШ-19.

1.2. Одноразова грошова допомога надається медичним, які захворіти на СОУШ- 
19, у межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на виконання програми 
«Фінансової підтримкм КНП « Валківська ЦРЛ на 2021 рік»

1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової грошової 
допомога медичним працівникам, які захворіли на СОУШ-19, є заява працівника про 
надання йому грошової допомоги на ім’я керівника комунального підприємства 
охорони здоров’я, у якому він працює, і подання керівника комунального закладу 
охорони здоров’я виключно у разі підтвердженого випадку професійного 
захворювання.

1.4 Рішення щодо надання одноразової грошової допомоги медичним 
працівникам, які захворіли на СОУГО-19, приймаються комісією, створеною 
спільним наказом по КНП «Валківська ЦРЛ» так КНП «Валківський центр 
ПМСД» Валківської міської ради (далі -  Комісія).

Склад Комісії затверджується розпорядженням Валківського міського 
голови. До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови Комісії, 
секретар Комісії та шість членів Комісії. Рішення Комісії приймається 
більшістю голосів від загального складу Комісії.



1.5 Питання про надання одноразової грошової допомоги медичним ті іншим 
працівникам, які захворіли на СОУП>19, розглядаються Комісією иг підставі особистої 
заяви громадянина та подання керівника комунального закладу охорони здоров’я за 
наявності таких документів:

копії паспорта громадянина України - заявника (при наданні копії паспорта у 
формі пластикової картки типу П>1.з безконтактним електронний носієм (далі — Ю 
паспорт) - копії лицьового та зворотного боку, разом із копією витягу з Єдиного 
державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника);

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової карткк платника 
податків заявника або (якщо особа через свої релігійні переконанню відмовилася від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила 
про це відповідний контролюючий орган) колії сторінки паспорта, де є відмітка про 
наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У 
раза якщо заявник має Ш паспорт, копії довідки про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків не надається;

виписки з медичної документації закладу, у якому особа проходилг лікування 
хвороби СОУГО-19;

копії листка непрацездатності та лабораторних досліджень (ПЛР), ще 
підтверджують захворювання на СОУГО ї 9 (завірені керівником закладу);

довідки про банківські реквізити Уповноваженого банку для перерахування 
грошової допомоги. Уповноваженими банками є банки, визначені переможцями 
конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам 
бюджетних установ через поточні рахункв відповідно до Порядку проведення 
конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій;« грошової допомоги 
та заробітної плати працівникам бюджетах установ, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року -N2 1231 (зі змінами) (далі - 
Уповноважений банк).

1.6 При прийнятті рішення про розмір одноразової допомоги до уваги береться 
перебіг хвороби (безсимптомний, легкий, середньої важкості, важкий).

1.7. Одноразова допомога надається заявнику (йош сім’ї) не частіше одного разу 
на рік. До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 
побутом, мають взаємні права та обов’язки (ст. З Сімейного кодексу України).

1.8. При прийнятті рішення про розмір одноразової допомоги до уваги 
береться: рівень забезпеченості сім’ї з урахуванням установленого 
прожиткового мінімуму на кожного члена сім’ї згідно із Законом України 
«Про прожитковий мінімум» та надзвичайність конкретних обставин, які 
склалися у заявника (його сім’ї).

Мінімальний розмір грошової допомоги в разі тривалої хвороби або 
оперативного лікування -  1000 грн, максимальний -  10 000 грн.

2. Розгляд заяв медичних працівників, які захворіли на СОУІВ-19, щодо 
надання одноразової допомоги:

2.3. Заяви громадян щодо надання одноразової допомоги та повний 
пакет документів, які підтверджують рівень матеріального стану заявника і 
членів його сім’ї, надходять до секретаря Комісії для подальшої підготовки усіх 
необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Комісії.

2.2. Якщо упродовж місяця зі дня надходження заяви на розгляд Комісії



заявник не надав повного пакету документів, зазначених у підпунктах 1.5. 
даного Порядку, заяву буде знято з розгляду на засіданні Комісії.

2.3. Засідання Комісії проводяться за потреби, але не рідше 1 разу на 
квартал.

2.4. Рішення Комісії щодо надання одноразової допомоги, відмови у 
наданні такої допомоги або зняття з розгляду заяви оформлюються протоколом 
засідання Комісії.

2.5. У разі відмови у наданні такої допомоги або зняття з розгляду заяви 
щодо надання одноразової допомоги секретар Комісії готує письмові відповіді 
заявникам.

З. Виплата одноразової допомоги.

3.1. Одноразова допомога мешканцям Валківської міської територіальної 
громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, виплачується за 
рішенням Комісії на підставі протоколу засідання Комісії.

3.2. Виплата одноразової допомоги здійснюється бухгалтеріями 
медичних закладів.

3.3. Допомога надаєті зарахування на особисті банківські 
рахунки заявників.

Секретар міської ради Людмила ІВАНСЬКА


