
 

  

 

  

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 (десята  (28) сесія сьомого скликаня)  

  
 

від  06 грудня 2018 року 

м. Городня 

 

Про внесення змін  та доповнень  

до рішення  від 25.01.2018 року 

«Про затвердження  положень, програм» 

 

В зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2018 рік, , 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

планування, фінансів та соціально-економічного розвитку, керуючись          

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення другої (20) сесії 

Городнянської  міської ради сьомого скликання  від 25.01.2018 року «Про 

затвердження положень, програм», а саме: 

1.1. В програмі «Місцеві  стимули  для  медичних  працівників   на  

2018-2020 роки» розділ розділ 2 Програми доповнити абзацом 8 такого 

змісту:   «В лікарні склалася складна ситуація саме з лікарями-

анестезіологами. Лікарі цієї спеціальності необхідні не лише при виконанні 

оперативних втручань, а й при наданні невідкладної медичної допомоги 

хворим в критичних станах в будь-якому відділенні (терапія, неврологія, 

педіатрія і т.д.). Відсутність анестезіолога змушує лікарів стаціонару 

працювати з подвійним навантаженням, там де їм приходиться надавати 

допомоги в критичних ситуаціях. Відділення реанімації також 

знаходиться без лікаря спеціаліста, що не дає можливості надання 

вчасної допомоги і в необхідному обсязі. Тому надзвичайно важливо 

застосовувати всі можливі заходи стимулів та заохочень для того, щоб 

якомога швидше кадри лікарів-анестезіологів були на довгі роки з лікарнею 

в тісній та продуктивній співпраці».  

Додаток 1 програми «Ресурсне забезпечення Програми місцевих 

стимулів для медичних працівників на 2018-2020 роки» викласти в новій 

редакції, що додається (додаток 1). 



Додаток 2 програми «Заходи Програми місцевих стимулів для 

медичних працівників на 2018-2020 роки» викласти в новій редакції, що 

додається (додаток 2). 

Зважаючи на вищезазначене, внести зміни до Паспорту програми, а 

саме в частині обсягу фінансових ресурсів замінити суму «1196,0 тис. грн.» 

на «1527,6 тис.грн.»     

1.2. В програмі «Культурно-мистецька програма на 2018 рік», пункт 

7. Паспорту програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми 160,1 тис. грн.» замінити на «Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми  193,1 тис. грн .» 

та другий абзац IV розділу програми викласти в новій редакції : «Обсяг 

фінансування Програми на 2018 рік складає 193,1 тис. грн. протягом року 

сума може бути скоригована». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань  бюджету, планування, фінансів та  

соціально-економічного   розвитку . 

 

 

Міський голова                                         А.І. Богдан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до Програми місцевих 
стимулів для медичних 
працівників на 2018-2020 
роки  

 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2018-2020 

роки  

                                                                                           (тис. грн.) 

 

 

Обсяг коштів, 
які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми 

Етапи виконання Програми 

       2018       2019      2020     Разом 

Обсяг 
фінансування 346,0 565,8 615,8 1527,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток 2 
до Програми місцевих 
стимулів для медичних 
працівників на 2018-2020 
роки  

 

 

Заходи Програми місцевих стимулів для медичних працівників 

Городнянського району на 2018-2020 роки 

 
№ 

п/п 

Зміст заходів 

Програми 

Відповідаль

ні за 

виконання 

Термін 

виконан

ня  

Орієнтовні обсяги фінансування за 

роками виконання, тис. грн. 

Усього 2018 2019 2020 

1. 1.1.Забезпечення 

житлом молодих 

спеціалістів 

 

Городнянська 

міська рада 

 

 2018-2020   900,0 250,0 300,0 350,0 

2 Встановлення та 

виплата 

додаткової 

заохочувальної 

надбавки в 

розмірі 100% 

посадового 

окладу протягом 

трьох років 

роботи молодим 

лікарям, які 

працюють в 

закладах охорони 

здоров`я. 

Городнянська 

міська рада. 

 

Городнянська 

ЦРЛ 

 

2018-2020   296,0 96,0 100,0 100,0 

3 Встановлення та 

виплата 

додаткової 

надбавки в 

розмірі 200% 

посадового 

окладу, з 

урахуванням 

кваліфікаційної 

категорії та 

медичного стажу, 

лікарю-

анестезіологу, що 

працює в 

Городнянській 

ЦРЛ. 

Городнянська 

міська рада. 

 

Городнянська 

ЦРЛ 

 

2019-2020   331,6 -- 165,8 165,8 

 Всього 1527,6 346,0 565,8 615,8 

 


