
                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
          2 позачергова сесія 8 скликання 

07 грудня  2020 року                                                                      № 61 
 
Про затвердження Програми добровільного  
страхування медичних працівників КНП «Баранівський  
ЦПМСД» та КНП «Баранівська ЦРЛ» на випадок 
інфікування COVID-19 на 2020-2021 роки 

 

 На виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», відповідно до п.2.7 підпункту 3 Постанови ВРУ від 20.10.2020 року 
№937-ХІ  «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-
19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків 
пандемії та нових біологічних загроз», відповідно до підпункту 22 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , міська 
рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму добровільного страхування медичних працівників 
КНП «Баранівський ЦПМСД» та КНП «Баранівська ЦРЛ» на випадок 
інфікування COVID-19 на 2020-2021 роки (додається). 

2. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити 
в межах наявних фінансових ресурсів, кошти на реалізацію заходів 
Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань, законності та депутатської етики. 

  

 

Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ  



Додаток 
до рішення 2 сесії 8 скликання  

Баранівської міської             
ради  від 07.12.2020р. №61 

  

Програма  

Добровільного страхування медичних працівників КНП «Баранівський 

ЦПМСД» та КНП «Баранівська ЦРЛ» на випадок 

інфікування COVID-19 на 2020-2021 роки 

Розділ І. 

Загальна характеристика Програми 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

КНП «Баранівський ЦПМСД»,  
КНП «Баранівська ЦРЛ» 

2 Розробник Програми Баранівська міська рада 

3 Співрозробники Програми КНП «Баранівський ЦПМСД»,  
КНП «Баранівська ЦРЛ» 

4 Відповідальні виконавці 
Програми 

КНП «Баранівський  
ЦПМСД»  
КНП «Баранівська ЦРЛ» 
Відділ фінансів Баранівської міської 
ради 

5 Термін реалізації Програми 2020-2021 роки 

6 Мета Програми Підвищення соціального захисту 
медичних працівників, зайнятих у 
боротьбі з коронавірусною хворобою 
COVID-19  для забезпечення 
страхових виплат медичним 
працівникам внаслідок інфікування  

7 Загальний обсяг 
фінансування 

90 000 гривень 

8 Основні джерела 
фінансування 

Кошти Баранівської громади 



Розділ ІІ 
 
Визначення проблеми, аналіз причин  виникнення проблеми та обгрунтування 
необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми 
 
 У боротьбі з коронавірусом медичний персонал є першою ланкою 
ризику зараження SARS-CoV-2. 
 На сьогодні в Україні захворіло 564 медпрацівники, в області за 9 місяців 
2020 року  - 399 працівників. 
 Станом на 05.12..2020 року по КНП «Баранівська ЦРЛ» захворіло 
37працівники.  По КНП «Баранівський ЦПМСД»  станом на 05.12.2020 року -  
18. 
 

Розділ ІІІ. Мета Програми. 
 Метою Програми є підвищення соціального захисту медичних 
працівників, зайнятих у боротьбі з коронавірусною хворобою COVID-19 для 
забезпечення страхових виплат медичним працівникам внаслідок інфікування 
COVID-19. 
 

Розділ IV. Напрями діяльності Програми 
 
 Добровільне страхування медичних працівників, які працюють в умовах 
підвищеного ризику інфікування респіраторною хворобою COVID-19 під час 
виконання їх професійних обов’язків.  
 
 
 V. Цільові групи населення. 

 Медичні працівники КНП «Баранівський ЦПМСД», КНП «Баранівська 
ЦРЛ». 

 

Розділ VI. Фінансово-економічне обгрунтування 
 

 Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за 
рахунок коштів бюджету Баранівської ОТГ із залученням інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством в т.ч. коштів бюджетів 
суміжних громад. 
 Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання 
реалізації Програми: 
2020 рік – 90 000 гривень 
2021 рік  - в межах поточного фінансування. 
 
 Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 


