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Про затвердження
використання коштiв на

заробiтноi плати
некомерцiйних

охорони здоров'я
селищноi

]

територiальноi громади

Керуючись статтями 25, 26 Закону Украiни оПро мiсцеве
самоврядування в УкраIнi>>, Краснокутська селищна рада

ВиРIШиЛА:
1. Затвер дити Порядок використання коштiв на здiйснення доплати до

заробiтнОi платИ працiвнИкам некОмерчiйних пiдприемств охорони здоров'я
краснокутськоi селищноi територiальноi громади. (щодаеться)

2. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю
Краснокутськоi селищноi ради з питань фiнансiв, бюджету,
соцiальНоекономiчногО розвиткУ, iнвесТицiйноi дiяльностi, реryляторноi
полiтики та пiдпри€мництва (Микола HiKiTeHKo).

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ
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Порядок
використання коштiв на здiйснення доплати до заробiтноТ плати

працiвникам некомерцiйних пiдприемств охорони здоров'я
Кр аснокутськоi с елищноi територ iarrbHo ъ гр омади

1. Цей Порядок визначае процедуру здiйснення доплати до заробiтноi плати
працiвникам некомерцiйних пiдприемств охорони здоров'я Краснокутськоi
селищноi територiальноi громади, якi працюють в умовах установлених
карантинних обмежень, пов'язаних iз лiквiдацiею KopoHaBipycHoi хвороби
(CovID-19).
2.,Щоплати здiйснюються працiвникам некомерцiйних пiдприсмств охорони
здоров'я Краснокутськоi селищноi територiа_гlьноi громади (комунальне
некомерцiйне пiдприемство, що надае послуги первинноi медико-санiтарноi
допомоги; комун€lJIьне некомерцiйне пiдприемство, що нада€ послуги
вторинноi (спецiалiзованоТ) медичноi допомоги) в перiод розповсюдження на
територii громади захворювання на KopoнaBipycHy хворобу (COVID-19).
3. На перiод дii карантинних обмежень, пов'язаних iз лiквiдацiею
KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-19), установити працiвникам у некомерцiйних
пi!прием.r"ч* охорони здоров'я КраснокутськоТ селищноi територiальноТ
громади, що надають допомогу хворим на KopoHaBipycнy хворобу (COVID-19)
та пацiентам з респiраторними проявами, додаткову доплату до заробiтнОi
плати у розмiрi:
- лiкарi - 2000 грн,
- середнiй медичний персон€lл - 1500 грн,
- молодший медичний персон€tл - 1000 грн,
- iншi працiвники - 500 грн.
4. ,Щоплата виплачуеться фiзичнiй особi вiдповiдно до фактичНО
вiдпрацьованого часу за мiсяць.
5. ,Щоплата не враховусться пiд час обчислення розмiру заробiтноi ПЛаТИ

працiвника для забезпечення iT мiнiмального розмiру.
l

Секретар ради Валентина оВЧАРЕНко


