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                  УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 

(дванадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

17 лютого 2022 року                                                                             м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення першої 

сесії восьмого скликання від 10.12.2020 р. 

“Про затвердження Програми місцевих 

стимулів для медичних працівників 

та забезпечення кадрами лікарів 

лікувально-профілактичних закладів 

громади на 2021-2025 роки ” 

 

У відповідності до пункту 21 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу 

України, з метою забезпечення ефективного розвитку системи охорони 

здоров’я, вдосконалення надання медичної допомоги населенню 

Городнянської міської ради, подальшого підвищення якості медичного 

обслуговування населення громади, його доступності, впровадження нових 

підходів до організаційної роботи та заохочення медичних працівників до 

праці, створення належних умов праці,  пунктом 22 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Внести та затвердити зміни до Програми місцевих стимулів для 

медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів лікувально-

профілактичних закладів громади на 2021-2025 роки, а саме: 

1.1. В паспорті Програми в пунктах 10, 11 замінити суму «7310,8 тис. 

грн.» на «8810,8 тис. грн.». 

1.2. Додатки 1, 2 до Програми місцевих стимулів для медичних 

працівників та забезпечення кадрами лікарів лікувально-профілактичних 

закладів громади на 2021-2025 роки викласти в новій редакції, що додається. 



 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-

економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій БОГДАН 
                                                                                

 

 

                                                              



 

                                                                                                                                                                          Додаток 1 

                                                                                                                                                                          до Програми місцевих стимулів для медичних 

                                                                                                                                                                          працівників та забезпечення кадрами лікарів 

                                                                                                                                                                          лікувально-профілактичних закладів 

                                                                                                                                                                          громади на 2021-2025 роки 

Заходи Програми місцевих стимулів для медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів лікувально—

профілактичних закладів громади на 2021-2025 роки (тис. грн.) 

 
№ 

п/п 

Зміст заходів Програми Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання 

(роки)  

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, 

тис. грн. 

Усього 2021 2022 2023 2024 2025 
1. 1.1.Забезпечення житлом молодих 

спеціалістів 

 

Городнянська 

міська рада 

КНП 

«Городнянська 

міська лікарня» 

КНП 

«Городнянський 

ЦПМСД» 

2021-2025 3000,0 1000,0 2000,0 500,0 500,0 500,0 

2. Встановлення та виплата додаткової 

заохочувальної надбавки в розмірі 

100% посадового окладу на 01.12.2021 

р. з урахуванням медичного стажу та 

підвищень посадових окладів у 

зв’язку зі шкідливими і важкими 

умовами праці протягом п’яти років 

роботи молодим лікарям, які 

працюють в закладах охорони 

здоров`я. 

Городнянська 

міська рада. 

 

КНП 

«Городнянська 

міська лікарня» 

 

2021-2025 1820,4 351,7 421,3 420,5 381,6 245,3 



 

3. Встановлення та виплата додаткової 

надбавки в розмірі 200% посадового 

окладу на 01.12.2021 р., з урахуванням 

медичного стажу та підвищень 

посадових окладів у зв’язку зі 

шкідливими і важкими умовами праці, 

лікарям-анестезіологам, що працюють 

в КНП «Городнянська міська лікарня» 

Городнянська 

міська рада. 

 

КНП  

«Городнянська 

міська лікарня» 

 

2021-2025 1143,1 214,3 232,2 232,2 232,2 232,2 

4. Замовлення на навчання студентів 

контрактної форми навчання вищих 

медичних навчальних закладів з числа 

мешканців та випускників шкіл 

поточного або минулих років 

Городнянського району шляхом 

укладання контракту (договору, 

угоди) за рахунок коштів місцевого 

бюджету з подальшим 

працевлаштуванням до лікарняних 

закладів району і обов’язковим 

відпрацюванням 10 років. 

Городнянська 

міська рада. 

 

КНП 

«Городнянська 

міська лікарня» 

 

КНП 

«Городнянський 

ЦПМСД» 

 

  2021-2025 475,0 55,0 60,0 90,0 120,0 150,0 

5. Одноразова адресна грошова 

допомога новоприйнятим лікарям-

спеціалістам в розмірі 134 200,00  грн. 

(з урахуванням суми нарахованого 

ЄСВ та інших податків і зборів) на 

одну особу які уклали трудовий 

договір не менше ніж на 5 років з 

закладами охорони здоров`я 

Городнянської міської ради.  

Городнянська 

міська рада. 

КНП 

«Городнянська 

міська лікарня» 

КНП 

«Городнянський 

ЦПМСД» 

  2021-2025 872,3 335,5 134,2 134,2 134,2 134,2 

 Всього 8810,8 1956,5 2847,7 1376,9 1368,0 1261,7 

 Надбавки надаються лише за однією підставою та пропорційно від зайнятості (0,25, 0,5, 0,75 .. посади). 

Одноразова адресна грошова допомога молодим лікарям-спеціалістам надається пропорційно від зайнятості (0,25, 0,5,   0,75 .. посади). 

 

 

 

Секретар міської ради                              Світлана БІЛЬСЬКА 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                          Додаток 2 

                                                                                                                                                                          до Програми місцевих стимулів для медичних 

                                                                                                                                                                          працівників та забезпечення кадрами лікарів 

                                                                                                                                                                          лікувально-профілактичних закладів 

                                                                                                                                                                          громади на 2021-2025 роки 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми місцевих стимулів для медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів лікувально—профілактичних 

закладів громади на 2021-2025 роки (тис. грн.) 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання Програми 

Етапи виконання Програми 

2021 2022 2023      2024      2025     Разом 

Обсяг фінансування 1956,5 2847,7 1376,9 1368,0 1261,7 8810,8 

 

 

 

 Секретар міської ради                              Світлана БІЛЬСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка до проєкту рішення Городнянської міської ради Про 

внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання від 10.12.2020 р. “Про 

затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників та 

забезпечення кадрами лікарів лікувально-профілактичних закладів громади на 

2021-2025 роки” 

 

Рішенням одинадцятої сесії Городнянської міської ради восьмого скликання від 

23.12.2021 р. “Про укладення договору купівлі-продажу” було надано згоду на 

придбання для молодого лікаря, який працює в КНП “Городнянський Центр ПМСД”  

житлового будинку загальною площею 109,2 кв.м., який знаходиться за адресою: 

м.Городня, вул.Зарічна, буд.17. Проте, у зв’язку із браком часу в кінці 2021 року дане 

рішення не було виконано, а його реалізація була перенесена на 2022 рік.  

Також на даний час потребують житла двоє молодих лікарів, які працюють у 

КНП “Городнянська міська лікарня”. 

Таким чином, виникла необхідність внести зміни до Програми місцевих стимулів 

для медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів лікувально-

профілактичних закладів громади на 2021-2025 роки в частині збільшення обсягу 

фінансування по забезпеченню житлом молодих спеціалістів у 2022 році з 500,0 

тис.грн. до 2000,0 тис.грн. 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                     Наталя СЕРДЮК 



 

 


