
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

Київ »

Про затвердження Переліку посад медичних та інших працівників, що 
безпосередньо зайняті лікуванням пацієнтів із лабораторно підтвердженими 
випадками гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, яким здійснюється доплата в розмірі трьох 
посадових окладів (тарифних ставок)
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Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 
березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 січня 2020 року № 90), постанови Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУІО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8- 
СоУ-2» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 
року № 215) та абзацу другого підпункту «а» підпункту 1.1. пункту 1 наказу 
Міністерства праці та соціальної політики України від 02 червня 2003 року 
№ 145 «Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період 
роботи по ліквідації епідемій і спалахів з інфекційних хвороб, а також в 
осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 червня 2003 року 
№ 523/7844

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити на період виконання заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби СІ О VIО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів 
України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів 
Перелік посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті 
лікуванням лабораторно підтверджених випадків гострої респіраторної 
хвороби СОУЮ-19 спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, яким 
здійснюється доплата в розмірі трьох посадових окладів (тарифних 
ставок) за березень 2020 року.
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2. Встановити, що персональний перелік працівників, яким 
встановлюється доплата, затверджується керівником відповідного закладу 
охорони здоров’я.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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Максим СТЕПАНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України

№ ¥59

ПЕРЕЛІК

посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті 
лікуванням лабораторно підтверджених випадків гострої респіраторної 

хвороби СОУІВ-19 спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, яким 
здійснюється доплата в розмірі трьох посадових окладів (тарифних 

ставок) за березень 2020 року

1. Лікарські посади, у т.ч:
- лікар-пульмонолог;
- лікар-інфекціоніст;
- лікар-паталогоанатом;
- лікар-епідеміолог;
- лікар-лаборант;
- лікар-анестезіолог;
- лікар-радіолог;
- лікар-бактеріолог;
- лікар-рентгенолог;
- лікар-вірусолог;
- лікар загальної практики - сімейний лікар;
- лікар-терапевт;
- лікар-педіатр;
- лікарі інших спеціальностей, що безпосередньо зайняті лікуванням 

лабораторно підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби 
СОУЮ-19 спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2

2. Сестра медична.
3. Молодша медична сестра (всіх найменувань).
4. Реєстратор медичний.
5. Сестра-господиня.
6. Водій.
7. Екстрений медичний технік.

Директор Департаменту з 
фінансово-економічних питань, 
бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності Любов ВЕРЕТА


