
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "_06_"__травня__ 2020 року                                                                     №_60__  

    

 

 

Про матеріальне стимулювання  

медичних та інших працівників  

за роботу з хворими на гостру  

респіраторну хворобу COVID-19,  

спричинену коронавірусом 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою стимулювання медичних та інших працівників, що надавали 

медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у стаціонарі № 1 комунального 

некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» Міської ради міста 

Кропивницького», у тому числі направлених з інших закладів охорони здоров'я, 

а також працівників мобільних бригад первинної ланки охорони здоров'я, які 

проводили тестування мешканців міста на COVID-19, на підставі подання 

начальника управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького: 

 

1. Спрямувати кошти бюджету міста Кропивницького на виплату 

грошової винагороди медичним та іншим працівникам, що безпосередньо 

задіяні у наданні медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у стаціонарі № 1 

комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» 

Міської ради міста Кропивницького», у тому числі направленим з інших 

закладів охорони здоров'я, а також працівникам мобільних бригад первинної 

ланки охорони здоров'я, які проводили тестування мешканців міста на                

COVID-19, у загальній сумі 1 266,4 тис. грн, а саме: 

лікарському персоналу у кількості 27 осіб – 388,0 тис. грн, у тому числі 

нарахування на оплату праці – 69,7 тис. грн; 

середньому медичному персоналу у кількості 61 особи – 547,8 тис. грн, у 

тому числі нарахування на оплату праці – 98,8 тис. грн; 

молодшому медичному та іншому персоналу у кількості 44 осіб –                 

251,3 тис. грн, у тому числі нарахування на оплату праці – 45,3 тис. грн; 

працівникам мобільних бригад первинної ланки охорони здоров'я у 

кількості 8 осіб – 79,3 тис. грн, у тому числі нарахування на оплату праці –               

14,3 тис. грн. 
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2. Комунальним некомерційним підприємствам «Центральна міська 

лікарня» Міської ради міста Кропивницького», «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги № 1 міста Кропивницького» Міської ради міста 

Кропивницького», «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 

Міської ради міста Кропивницького» забезпечити виплату грошової 

винагороди медичним та іншим працівникам, що надавали медичну допомогу 

хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 

SARS-CoV-2, у стаціонарі № 1 комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького», у тому 

числі направленим з інших закладів охорони здоров'я, а також працівникам 

мобільних бригад первинної ланки охорони здоров'я, які проводили тестування 

мешканців міста на COVID-19. 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

А.Паливоду. 

 

  

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любов Потоцька  24 45 11 


