
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

(дванадцята сесія восьмого скликання ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07 жовтня 2021 року 
  

Про затвердження Програми фінансової  

підтримки закладів охорони здоров’я  

Лубенської територіальної громади 

з відшкодування витрат за перевезення 

працівників у період посиленого карантину 

 

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 29 Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету 

Міністрів України від 09грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), 

для забезпечення безоплатного перевезення працівників закладів охорони 

здоров’я Лубенської територіальної громади автомобільним транспортом у 

період посиленого карантину, керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я 

Лубенської територіальної громади з відшкодування витрат за перевезення 

працівників у період посиленого карантину (додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) 

забезпечити фінансування Програми в межах затверджених асигнувань на 

відповідний період. 

3. Організацію виконання рішення покласти на управління охорони 

здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Ківа В.В.). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В., постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та 

фінансів,постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, 

материнства та дитинства.  

 

Лубенський міський голова                          Олександр ГРИЦАЄНКО 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Лубенської міської ради «Про затвердження Програми 

фінансової підтримки закладів охорони здоров’я Лубенської територіальної 

громади з відшкодування витрат за перевезення працівників у період 

посиленого карантину» 

 

Проєкт рішення «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

закладів охорони здоров’я Лубенської територіальної громади з 

відшкодування витрат за перевезення працівників у період посиленого 

карантину», що виноситься на розгляд сесії Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області VIIІ скликання розроблений з 

метою своєчасної та безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури 

(закладів охорони здоров’я) шляхом надання можливості безоплатного 

проїзду працівників закладів охорони здоров’я Лубенської територіальної 

громади на час оголошення посиленого карантину. 

В умовах діючих карантинних обмежень, пов’язаних з поширенням на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, необхідно забезпечити потреби населення у всіх 

видах медичної допомоги та забезпечити зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження 

ефективного функціонування системи надання населенню доступної і 

високоякісної медичної допомоги.  

Проєкт рішення підготовлений з дотриманням норм Конституції 

України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

Україну «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови 

Кабінету Міністрів від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами). 

Проєктом рішення передбачається забезпечення протягом дії 

посиленого карантину (у разі заборони регулярних пасажирських перевезень) 

доставку працівників закладів охорони здоров’я Лубенської територіальної 

громади до місця роботи та в зворотному напрямку з метою виконання ними 

службових обов’язків та забезпечення безперебійної роботи об’єктів 

критичної інфраструктури. 

 

 

Начальник управління охорони здоров’я                                  Віктор КІВА 



 

Додаток до рішення 

Лубенської міської ради 

від 07жовтня 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки закладів охорони здоров’я Лубенської 

територіальної громади з відшкодування витрат за перевезення 

працівників у період посиленого карантину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Лубни 

2021 рік 

 

 



Паспорт Програми  

фінансової підтримки закладів охорони здоров’я Лубенської 

територіальної громади з відшкодування витрат за перевезення 

працівників у період посиленого карантину 

(далі – Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської 

області 

2. Назва, дата і номер 

розпорядчого документу 

органу виконавчої влади 

про розробку Програми  

Конституція України, Закон України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», 

постанова Кабінету Міністрів від 09 

грудня 2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів 

з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), 

інші чинні нормативно-правові акти щодо 

встановлення карантинних обмежень та 

здійснення протиепідемічних заходів 

3. Розробник Програми Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, 

КНП «ЛМЦПМСД», КП «Центр ПМСД» 

ЛМР, КП «ЛЛІЛ»ЛМР, КП «ЛМКСП» 

ЛМР 

5. Учасники Програми  Управління охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, 

відділ економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської 

області, КНП «ЛМЦПМСД», КП «Центр 

ПМСД» ЛМР,  КП «ЛЛІЛ»ЛМР, КП 

«ЛМКСП» ЛМР, перевізники 

6. Термін реалізації Програми 2021- 2022 роки 

 

7. Джерела фінансування Кошти бюджету Лубенської міської 

територіальної громади, інші джерела, не 

заборонені законодавством України 

 

 



I. Загальні положення 

 

Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров’я Лубенської 

територіальної громади з відшкодування витрат за перевезення працівників у 

період посиленого карантину(далі - Програма) сформована з метою організації 

підвезення до місця роботи та до місця проживання в період посиленого 

карантину працівників закладів охорони здоров’я Лубенської територіальної 

громади під час оголошення посиленого карантину із забороною регулярних 

пасажирських перевезень для забезпечення безперебійної роботи об’єктів 

критичної інфраструктури (медичних закладів). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 

2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) на території України встановлено 

карантин із визначенням відповідних рівнів епідемічної небезпеки.  

На час оголошення посиленого карантину згідно з рішеннями державної 

та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій можливим є повна заборона регулярних та 

нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.  

У зв’язку з цим з метою забезпечення безперебійної діяльності об’єктів 

критичної інфраструктури Полтавською обласною державною адміністрацією 

дано доручення територіальним громадам: 

- забезпечити розроблення та затвердження спеціальних регулярних 

маршрутів відповідно до потреб громад з урахуванням розміщених об’єктів 

критичної інфраструктури на відповідній території з метою ефективного 

реагування, пов’язаного з обмеженням пасажирських перевезень у період 

карантину; 

- забезпечити розроблення та впровадження програм з виплати 

компенсації за проїзд автомобільним транспортом на приміських маршрутах 

загального користування. 

На виконання вказаних рекомендацій виникла необхідність у 

розробленні Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я 

Лубенської територіальної громади з відшкодування витрат за перевезення 

працівників у період посиленого карантину, згідно з якою на час оголошення 

посиленого карантину та заборони регулярних перевезень перевезення 

працівників закладів охорони здоров’я здійснюватимуться до місця роботи і в 

зворотному напрямку в режимі регулярних спеціальних перевезень згідно з 

укладеними з перевізниками договорами та на підставі посвідчень, які 

підтверджують приналежність особи до зазначених вище категорій 

працівників.  

У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту, 

враховуючи зміни до чинного законодавства. 

Виконання зазначеної Програми забезпечить скоординовані дії органів 

влади, закладів охорони здоров’я Лубенської територіальної громади та 

перевізників з надання послуг із безоплатного перевезення зазначених 

категорій працівників. 

 



ІI. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення безперебійної роботи об’єктів 

критичної інфраструктури (закладів охорони здоров’я) шляхом надання 

можливості безоплатного проїзду працівників закладів охорони здоров’я 

Лубенської територіальної громади на час оголошення посиленого карантину. 

В умовах діючих карантинних обмежень, пов’язаних з поширенням на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2,необхідно забезпечити потреби населення у всіх 

видах медичної допомоги та забезпечити зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження 

ефективного функціонування системи надання населенню доступної і 

високоякісної медичної допомоги.  

 

ІІI.Завдання Програми 

 

Завданням Програми є організація перевезення працівників закладів 

охорони здоров’я Лубенської територіальної громади у період посиленого 

карантину та надання фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету 

Лубенської міської територіальної громади закладам охорони здоров’я 

Лубенської територіальної громади для відшкодування витрат за перевезення 

працівників у період посиленого карантину у режимі регулярних спеціальних 

перевезень згідно з договорами, укладеними з перевізниками.  

Виконання Програми дасть можливість знизити соціальну напругу серед 

населення громади та забезпечить виконання Лубенською міською радою 

повноважень у сфері надання медичних послуг населенню чи інших послуг з 

охорони здоров’я, що надається в амбулаторних та стаціонарних умовах у 

невідкладних випадках та у плановому порядку. 

 

ІV. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Лубенської міської територіальної громади в межах виділених 

бюджетних асигнувань та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством, передбачених на відповідний період. 

 

V. Заходи Програми 

 

Основними заходами програми є організація перевезення працівників 

закладів охорони здоров’я Лубенської територіальної громади у період 

посиленого карантину та надання фінансової підтримки за рахунок коштів 

бюджету Лубенської міської територіальної громади закладам охорони 

здоров’я Лубенської територіальної громади для відшкодування витрат за 

перевезення працівників у період посиленого карантину у режимі регулярних 

спеціальних перевезень згідно з договорами, укладеними з перевізниками.  

 

 

 



VI. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити протягом дії посиленого 

карантину (у разі заборони регулярних пасажирських перевезень) доставку 

працівників закладів охорони здоров’я Лубенської територіальної громади до 

місця роботи та в зворотному напрямку з метою виконання ними службових 

обов’язків та забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної 

інфраструктури. 

 

VII. Порядок реалізації Програми 

 

Розрахунок витрат за перевезення працівників закладів охорони здоров’я 

Лубенської територіальної громади у період посиленого карантину у режимі 

регулярних спеціальних перевезень здійснюється згідно із затвердженими 

замовником та погодженими організатором перевезень паспортами маршрутів 

регулярних спеціальних перевезень на території Лубенської територіальної 

громади та на підставі договорів укладених замовниками (керівниками 

закладів охорони здоров’я) та надавачами послуг (перевізниками). 

 

 

Секретар міської ради     Маргарита КОМАРОВА 
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