Про виділення коштів із бюджету Одеси для протидії COVID-19

Інформація з сайтуу omr.gov.ua/

16 жовтня

Департамент фінансів інформує про виділення коштів із бюджету Одеської міської
територіальної громади на заходи щодо запобігання розповсюдженню
коронавірусної хвороби (COVID-19)

Відбулися засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради та постійної комісії Одеської міської
ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Під час засідань розглядалися питання про необхідність продовження заходів,
спрямованих на запобігання виникнення та поширення захворюваності, що викликане
коронавірусом COVID-19, та виділення коштів із бюджету Одеської міської
територіальної громади на реалізацію цих заходів.
Розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19, від 08.10.2021 р. № 65 «Про затвердження змін до
переліку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», по місту
Одесі до переліку закладів охорони здоров’я «першої хвилі» належать:
• КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня»;
• КНП «Міська лікарня №5»;
• «Дитяча міська клінічна лікарня №3».
До переліку закладів охорони здоров’я «другої хвилі» належать:
• КНП «Пологовий будинок №2;
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• КНП «Міська клінічна лікарня №1»;
• КНП «Міська лікарня №8»;
• «Міська клінічна лікарня №10».

Враховуючи необхідність продовження заходів, спрямованих на запобігання виникнення
та поширення захворюваності, що викликане коронавірусом COVID-19, на засіданнях
комісій погоджено надання дозволу на підготовку розпорядження міського голови про
внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік з
подальшим затвердженням Одеською міською радою
про виділення додаткових коштів у загальній сумі 15 193,0 тис.грн. на:
• забезпечення фінансовими ресурсами проведення виплат муніципальної надбавки
працівникам закладів охорони здоров’я міста Одеси, які безпосередньо зайняті на
роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 у сумі 12 580,0 тис.грн;
• проведення додаткової виплати заробітної плати працівникам мобільних медичних
бригад з проведення заборів зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із підозрою на
гостру респіраторну хворобу COVID-19 КНП «Міський центр невідкладної медичної
допомоги» Одеської міської ради» - 370, 0 тис. грн;
• продовження забезпечення харчуванням медичних працівників закладів охорони
здоров’я, що надають в умовах стаціонарного лікування медичну допомогу хворим на
гостру респіраторну хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» - 1
143, 0 тис. грн;
• закупівлю обладнання для КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» (додаткового
кріоциліндру) – 1 100,0 тис.грн.

Крім того, погоджено перерозподіл раніше затверджених бюджетних призначень по
галузі «Охорона здоров’я» у сумі 1 612,4 тис.грн. на:
• проведення робіт з реконструкції та монтажу системи зовнішнього киснепостачання в
КНП «Міська лікарня №8» у сумі 247,0 тис.грн;
• закупівлю обладнання (ампліфікатора) для КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» у
сумі 1 365, 4 тис. грн.

Всього на заходи з запобігання розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19
спрямовується 16 805,4 тис.грн.
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