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Керуючись частиною 2 статті 10 та частиною 2 статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  з  метою забезпечення  належної  

оплати праці  медичних та  інших   працівників,  які  надають  медичну  

допомогу   пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою  коронавірусом SARS-CoV-2, районна рада в и р і ш и л а : 

 

1. Звернутися до Президента України та Міністра охорони здоров»я 

України щодо отримання комунальним некомерційним   підприємством 

«Чернігівська  центральна  районна  лікарня»   Чернігівської  районної  ради  

Чернігівської  області пакетів НСЗУ по лікуванню  хворих на гостру 

респіраторну хворобу COVID – 19. 

2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну  комісію 

районної ради з питань  законності та  запобігання   корупції,   регламенту,  

депутатської  діяльності  та  етики. 

 

 

Голова районної ради                                                                         О.М.Ларченко  
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Звернення  

до Президента України  та Міністра  охорони  здоров»я  України щодо 

отримання комунальним некомерційним   підприємством «Чернігівська  

центральна  районна  лікарня»   Чернігівської  районної  ради  

Чернігівської  області пакетів НСЗУ по лікуванню  хворих на гостру 

респіраторну хворобу COVID – 19 

 

Вельмишановні  панове! 

 

КНП «Чернігівська центральна  районна  лікарня» Чернігівської  районної  

ради  Чернігівської області в якості спеціалізованого медичного закладу 

вторинного рівня має організоване цілодобове надання медичної допомоги 

хірургічного, терапевтичного та акушерсько – гінекологічного профілів. Крім 

того, наявне окремо побудоване боксоване приміщення інфекційного 

відділення на 30 ліжок (9 боксів). Забезпеченість лікарським, середнім та 

молодшим медичним персоналом закладу на рівні близько до 100%.  

Саме тому, згідно з наказом управління охорони здоров’я Чернігівської 

обласної державної адміністрації  від 30.03.2020 року №98 «Про визначення 

закладів охорони здоров’я для  лікування хворих на гостру респіраторну  

хворобу COVID – 19, спричинену коронавірусом SARS-CоV-2» заклад був 

включений до першої хвилі медичних закладів, куди проводиться  

госпіталізація осіб  з ознаками гострої респіраторної хвороби COVID – 19 (для 

жителів Чернігівського, Городнянського, Менського та Ріпкинського районів). 

Ця інформація   підтверджена на сайті МОЗ України – новини від 29 березня 

2020 року, де розміщений список таких закладів по Україні в розрізі областей. 

 На  виконання  вищевказаного наказу    заклад за рахунок коштів 

районного бюджету   та коштів спонсорів в інфекційному відділенні здійснив 

відновлення централізованої подачі кисню, забезпечив організацію та 

функціонування резервного електропостачання, повністю забезпечив 

працівників, що залучаються до безпосереднього надання медичної допомоги 

підозрілим/хворим, засобами індивідуального захисту (захисні костюми, 

рукавички, респіратори, захисні окуляри, захисні щитки, медичні маски). 

Придбані набори для забору матеріалу на проведення ПЛР (для хворих та для 

персоналу), антисептики, деззасоби, вироби медичного призначення та 

медикаменти. Заклад має достатню кількість спеціалістів, апаратуру для 

проведення лікування важких форм гострої респіраторної хвороби. Загальна 

сума витрат на дооснащення становить більше ніж 2,5 млн. грн. 

         НСЗУ розмістив оголошення про укладення договорів про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання 

медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-

19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2  по двох стаціонарних 

пакетах.  

          З невідомих  причин КНП «Чернігівська центральна  районна  лікарня» 

Чернігівської районної ради  Чернігівської області не  включено до     Переліків 



закладів  охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 

пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19. 

 В той же час, починаючи з квітня поточного року до інфекційного 

боксованого відділення з дорослими та дитячими ліжками КНП «Чернігівська 

центральна  районна  лікарня» Чернігівського району Чернігівської області 

здійснювалась госпіталізація всіх хворих з негоспітальною пневмонією та 

важким перебігом ГРВІ для подальшої диференційної діагностики та лікування. 

В квітні пролікований 1 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19, в травні 

– 4 (з них 1 – помер). В червні - 15 пацієнтів, які   перебувають у відділенні на 

стаціонарному лікуванні. 

 Зважаючи на невизначеність тривалості пандемії, ризики для  медичних 

працівників, що надають безпосередню медичну допомогу тільки зростають, а 

всі можливості у здійсненні належної оплати праці медичних працівників у 

місцевого бюджету вже повністю вичерпані. Така ситуація може спровокувати 

значну соціальну напругу і серед працівників, і серед жителів вказаних районів. 

За  наслідками  таких прикрих  помилок комунальний  заклад  ризикує втратити   

кадровий склад  висококваліфікованих  лікарів. 

 Вимагаємо  термінового вжиття  заходів щодо  вирішення питання 

внесення КНП «Чернігівська центральна  районна  лікарня» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області в переліки медичних закладів першої хвилі 

для можливості укладення відповідного пролонгованого договору з НСЗУ з  

метою забезпечення стаціонарної допомоги хворим на час карантину. 

 

Прийнято на тридцять   п’ятій 

сесії районної ради сьомого 

скликання 23 червня  2020 року  

 

 


