
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

_____________________  м. Дніпро  № __________________              

 
 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному 

бюджеті для надання одноразової  грошової  допомоги медичним та іншим 

працівникам комунальних закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру 

респіраторну хворобу  COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 

 

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, 

відповідно до пункту 52 Переліку завдань і заходів Комплексної програми 

соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020 – 2024 роки, 

затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня               

2019 року № 534-20/VІІ (із змінами), з метою надання підтримки медичним та 

іншим працівникам закладів охорони здоров’я, хворих на коронавірусну 

хворобу COVID-19, 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному 

бюджеті для надання одноразової  грошової  допомоги медичним та іншим 

працівникам комунальних закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру 

респіраторну хворобу  COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 

(далі – Порядок), що додається. 



2. Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації подати в установленому законом порядку                 

це розпорядження на державну реєстрацію до Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро). 

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

оприлюднення в друкованих засобах масової інформації. 

 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації, контроль – на заступника голови Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних 

повноважень. 

 

 

Голова облдержадміністрації                                             Валентин РЕЗНІЧЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови  

Дніпропетровської обласної  

державної адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті  

для надання одноразової  грошової  допомоги медичним та  

іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров’я,  

які захворіли на гостру респіраторну хворобу  COVID-19,  

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 

 

 

І. Загальні положення 

 

1. Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для 

надання одноразової  грошової  допомоги медичним та іншим працівникам 

комунальних закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну 

хворобу  COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – Порядок), 

визначає умови використання коштів обласного бюджету на надання 

одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних 

закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. 



2. Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації (далі – департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації) та департамент охорони здоров’я Дніпро-

петровської обласної державної адміністрації (далі – департамент охорони 

здоров’я облдержадміністрації) забезпечують організацію виконання 

зазначеного Порядку. 

 

3. Одноразова грошова допомога медичним та іншим працівникам 

комунальних закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну 

хворобу  COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – допомога), 

надається відповідно до пункту 52  Переліку завдань і заходів  Комплексної 

програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на                    

2020 – 2024 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради               

від 13 грудня 2019 року № 534-20/VІІ (із змінами), в межах коштів, 

передбачених на зазначені цілі в обласному бюджеті на відповідний рік. 

 

4. Розпорядником коштів, затверджених на відповідний рік для надання 

допомоги, є департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 

5. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації            

як головний розпорядник коштів за цим напрямом видатків у межах своєї 

компетенції звітує на колегії Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації та надає звітну інформацію Дніпропетровській обласній раді              

про використання коштів обласного бюджету щодо надання допомоги у  

вигляді складання загального звіту за відповідний період. 

 

6. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, 

збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України 

“Про захист персональних даних”. 



ІІ. Умови та порядок надання допомоги 

 

1. Право на отримання допомоги мають усі категорії медичних та інших 

працівників закладів охорони здоров’я, визначених для надання допомоги 

пацієнтам з COVID-19, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

які визначені у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 

пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби, та служби екстреної 

медичної допомоги (далі – одержувач допомоги) від початку пандемії в Україні 

при наявності усіх підтверджуючих документів. 

 

2. Підставою для розгляду питання щодо надання допомоги є заява 

одержувача допомоги про надання йому грошової допомоги на ім’я               

керівника комунального закладу охорони здоров’я Дніпропетровської області,      

в якому він працює. 

 

3. Питання щодо надання допомоги розглядаються за поданням керівника 

комунального закладу охорони здоров’я Дніпропетровської області,                           

в якому працює одержувач допомоги, до департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

4.  Рішення щодо можливості надання допомоги приймаються Комісією 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації з питань надання 

одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних 

закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – Комісія). 

 

5. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

До складу Комісії входять представники департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації та департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 



6. Питання про надання  допомоги розглядаються Комісією за наявності 

таких документів: 

подання керівника комунального закладу охорони здоров’я на ім’я голови 

Комісії; 

особиста заява працівника комунального закладу охорони здоров’я про 

виплату одноразової грошової допомоги зі згодою на збір та обробку 

персональних даних; 

завірена копія виписки з медичної документації закладу, в якому особа 

проходила лікування хвороби COVID-19; 

копія паспорта заявника разом із копією витягу з Єдиного державного 

демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника; 

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія 

та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером 

паспорта); 

виписка з банку про банківські реквізити для перерахування допомоги. 

 

7. Комісія забезпечує в повному обсязі підготовку матеріалів для виплати 

зазначеної допомоги. 

Рішення Комісії щодо надання допомоги оформлюється протоколом. 

 

ІІІ. Виплата допомоги 

 

1. За результатами розгляду питання про надання допомоги Комісія              

готує Реєстр виплати. 

У Реєстрі виплати зазначаються такі реквізити: 

прізвище, ім’я, по батькові одержувача; 



дата та рік народження; 

адреса проживання; 

паспортні дані; 

ідентифікаційний номер; 

банківські реквізити одержувача виплати; 

сума виплати. 

 

2. Виплата допомоги здійснюється департаментом соціального захисту 

населення облдержадміністрації на підставі Реєстру виплати, підготовленого 

Комісією.  

 

3. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на рахунок 

заявника, відкритий в установі уповноваженого банку. 

 

4. Відповідно до підпункту 165.1.1. пункту 165.1. статті 165 Податкового 

кодексу України допомога не підлягає оподаткуванню. 

 

5. Виплата допомоги здійснюється з моменту надходження коштів з 

обласного бюджету на рахунок департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 

 

6. Облік, складання та подання бухгалтерської звітності про використання 

коштів обласного бюджету на вказані цілі здійснюється у порядку та за 

формами, встановленими Міністерством фінансів України. 

 

Директор департаменту соціального  

захисту населення Дніпропетровської  

обласної державної адміністрації                                                 Олена КРИШЕНЬ 

 


