
                                                                                                               Проект 

 УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

 

11 лютого   2022 року                                 Деражня                                              № 

 

 

Про затвердження  Програми добровільного страхування медичних працівників  

комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна 

лікарня» на випадок інфікування на 2022-2023 роки 

 

Відповідно до ст..26 Закону України  «Про місцеве самоврядування   в Україні», 

Закону України  «Про захист  населення від інфекційних хвороб», пропозицій  постійних   

комісій   міської  ради, міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  Програму  добровільного страхування медичних працівників  

комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна 

лікарня» на випадок інфікування на 2022-2023 роки (додається). 

 

2. Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова 

комісії Оксана Берегова). 

 

 

 

 

 

        Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                                    Рішення Деражнянської  міської  

                                                                                                    ради 

                                                                                                    від  11 лютого 2022 р. №   

 

 

 

 

 

 

 
Програма  

Добровільного страхування медичних працівників  

комунального некомерційного підприємства 

«Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» на 

випадок інфікування на 2022-2023 роки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Деражня-2022 



ПАСПОРТ 

Програми добровільного страхування медичних 

працівників комунального некомерційного підприємства 

«Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» на 

випадок інфікування     на 2022 - 2023 роки 

1 Назва Програми Програма добровільного страхування 

медичних працівників комунального 

некомерційного підприємства «Деражнянська 

міська багатопрофільна лікарня» 

Деражнянської міської ради на випадок 

інфікування на 2022 - 2023 роки 

2 Підстава для розроблення 

 

ст.71,91 Бюджетного кодексу України, 

керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

3 Ініціатор розроблення 

Програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Деражнянська міська багатопрофільна 

лікарня" Деражнянської міської ради 

4 Розробник Програми КНП «Деражнянська МБЛ" 

5 Відповідальні виконавці 

Програми 

КНП «Деражнянська МБЛ"  

Відділ фінансів Деражнянської міської ради 

6 Головний розпорядник 

коштів 

Деражнянська міська рада 

7 Термін реалізації 

Програми 

2022-2023 роки 

8.1 Етапи виконання 

Програми 

І-й етап -2022 рік 

8.2  ІІ-й етап - 2023 рік 

9 Основні джерела 

фінансування 

Кошти міського бюджету, інші джерела 

фінансування не заборонені чинним 

законодавством 

10* Орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

на 2022 рік – 8 400,0 грн. 

на 2023 рік - 10500,0 грн. 

 

18 900,0 грн. 

 в тому числі:  

10.1. Місцевий бюджет  18 900,0 грн. 

*Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може 

змінюватись шляхом внесення відповідних змін до місцевого бюджету впродовж року дії 

Програми 

 

 



1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

У боротьбі з інфекційними захворюваннями (хворобами), персонал закладу є 

першою ланкою ризику заражень, як наслідок, станом на 01.01.2022 року, по КНП 

"Деражнянська МБЛ" захворіло на COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

61 працівник. Симптоми і тяжкість захворювання варіюються від легких до важких. 

Оскільки медики закладу знаходяться в безпосередній близькості до інфікованих, саме 

вони піддаються не просто зараженню, а отриманню вірусу у великих дозах. У 

боротьбі з COVID-19 медичні працівники закладу платять дуже високу ціну. 

Тому, Законом України «Про страхування» передбачено обов’язкове страхування 

медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом COVID-19 під час 

виконання професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим 

інвалідності або смерті від захворювань, що вимагає Кабінет Міністрів України, 

Міністерство охорони здоров'я України, Національна служба здоров'я України. 

Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і 

страховиком, в якому визначаються конкретні умови страхування, предметом якого є 

надання застрахованій стороні послуг, що сприяють охороні здоров'я, розширюють 

можливості і умови отримання профілактичної, лікувально-діагностичної і реабілітаційної 

допомоги в обсязі, передбаченому договором, за рахунок коштів страхових медичних 

компаній, сформованих із добровільних страхових внесків та організаційних заходів по 

залученню лікувально - оздоровчої бази. 

Зміст добровільних страхових програм визначається ситуацією в охороні здоров'я, 

що склалася з дефіцитними видами лікувально-профілактичної допомоги та обсягом рівня 

гарантованої медичної допомоги за програмою обов'язкового медичного страхування. 

 Під добровільним медичним страхуванням у вузькому значенні слова розуміють 

страхування, що забезпечує оплату медичних послуг, переважно пов'язаних з лікуванням. 

Програма добровільного медичного страхування медичних працівників забезпечує 

доступ до якісних медичних послуг, тим самим забезпечивши додаткове фінансування 

нашого закладу на законних, цивілізованих та прозорих принципах. 

Самостійно дану проблему підприємство не в змозі вирішити через втрату статусу 

неприбутковості. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПРОБЛЕМИ, НА 

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА 

Пошук шляху подолання проблеми страхування медичних працівників закладу 

спонукає до переходу на систему фінансування з місцевого бюджету та інших джерел 

фінансування не заборонені чинним законодавством. 

Суб'єктами добровільного медичного страхування відповідно до даної Програми є: 

 страхувальники – медичні працівники; 

 страховики – страхові компанії, що мають ліцензії на здійснення цього виду 

страхування; 

 медичний заклад – комунальне некомерційне підприємство "Деражнянська 

міська багатопрофільна лікарня", який має ліцензію на здійснення лікувально-

профілактичної діяльності; 

 страховий випадок – подія, передбачена договором страхування та 

законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика 

здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, 

застрахованій або іншій третій особі; 



 договір страхування – це письмова угода між страховиком і 

страхувальником, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання 

страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток в 

межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, 

або на користь якої укладено договір страхування, а страхувальник зобов'язується 

сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконати інші умови договору; 

 колективне страхування – це страхування, при якому може укладатися 

договір на страхування за рахунок коштів бюджету, спонсорів та інші; 

 страховий платіж (внесок) – грошова сума, що її сплачує юридична або 

фізична особа, яка укладає договір страхування і яка являє собою своєрідну плату за 

ризик, який бере на себе страхова компанія. Страхова премія встановлюється як 

відсоток від суми договору страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія 

сплатить особі у разі настання страхового випадку; 

 страховий тариф – ставка страхової премії з одиниці страхової суми або 

вартість об’єкта страхування за певний період страхування; 

Програма впровадження добровільного страхування медичних працівників 

комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна 

лікарня» Деражнянської міської ради на випадок захворювання інфекційними хворобами 

на 2022 - 2023 роки (далі-Програма) дозволить створити умови для найбільш повного 

задоволення потреб медичних працівників закладу в доступному страхуванні на випадок 

інфікування вірусом COVID-19 під час виконання ними професійних обов'язків. 

3. МЕТА ПРОГРАМИ 

Основною метою впровадження медичного страхування в закладі є гарантування 

соціального захисту медичних працівників для забезпечення їм страхових виплат 

внаслідок інфікування COVID-19, зниження фінансових навантаження на працівника, 

отримання якісної медичної допомоги і контролю над процесом одужання, додатковий 

стимул до збереження робочого місця і підвищення якості роботи. 

 

4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА СПОСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Відповідно до Програми при настанні страхового випадку, яким є захворювання, 

страхова компанія оплачу застрахованій особі страховий виплату на стаціонарне 

лікування, ургентну (швидку) медичну допомогу, амбулаторно-поліклінічне лікування. 

Застрахованій особі, надається рівне право на гарантований обсяг медичної 

допомоги, незалежно від величини фактично виплачених сум страхового внеску. 

Запропонована модель добровільного медичного страхування є єдиним 

цивілізованим та прозорим механізмом захисту медичних працівників. 

Програма спрямована на запровадження ефективного механізму добровільного 

страхування медичних працівників, в якому медичне страхування буде інструментом, що 

направлений на покращення якості отримання медичної допомоги. Пріоритетом є 

забезпечення медичних працівників страховим захистом на випадок хвороби та 

непередбачуваних медичних витрат.  

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

Основними завданнями Програми є: 

1. захист здоров'я і працездатності  медичних працівників закладу; 



2.  скорочення кількості днів непрацездатності медичних працівників за рахунок 

отримання якісної медичної допомоги; 

3.  додатковий стимул для працівників до збереження робочого місця і підвищення 

якості роботи. 

При впровадженні колективного страхування відповідно до Програми 

страхувальниками є виконавчий орган Деражнянської міської ради та спонсори, що 

укладають договір із страховиком, визначеним на конкурсних засадах, про страхування 

медичних працівників. 

Договір добровільного медичного страхування укладається на підставі звернення 

страхувальника. Факт укладання договору добровільного медичного страхування 

засвідчується страховим полісом. Як договір, так і поліс добровільного медичного 

страхування  мають типову форму, рекомендовану для використання страховикам. 

Договір добровільного медичного страхування включає в себе такі умови: 

- найменування страхувальника, кількість застрахованих осіб та об'єкт страхування; 

- обсяг страхової відповідальності, страхову суму, строк дії договору страхування, 

порядок виплати страхового забезпечення, тарифні ставки. 

У договорі страхування визначається також розмір страхових внесків і порядок їх 

сплати, умови й строки вступу договору в силу, а також його припинення, порядок 

визначення і виплати страхового забезпечення, можливість і порядок зміни початкових 

умов договору страхування, права та обов'язки сторін, інші умови. 

Обсяг зобов'язань страховика за договором добровільного медичного страхування 

визначається переліком страхових випадків, у разі настання яких у страховика виникає 

обов'язок провести страхову виплату. 

Страхові внески, що їх сплачує страхувальник, залежать від обраної програми 

добровільного медичного страхування, рівня страхового забезпечення за договором 

страхування, строку страхування, тарифної ставки та інших умов, передбачених 

договором страхування. 

6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ. 

Фінансове забезпечення реалізації Програми буде здійснюватись за рахунок коштів 

міського бюджету, в межах кошторису та  інших коштів не заборонених чинним 

законодавством України.  

Програма передбачає фінансування мінімальної базової програми добровільного 

медичного страхування на користь застрахованого працівника, запропонованою 

страховою компанією, яка буде переможницею процедури закупівлі. За бажанням 

застрахованої особи отримати більш повну дорожчу програму страхування, страхова 

компанія надає можливість за власні кошти застрахованої особи сплатити різницю між 

вартістю бажаної програми та суми гарантованої Програмою й отримувати більший обсяг 

страхового покриття. 

7. ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми добровільного страхування медичних працівників 

комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна 

лікарня» на випадок інфікування COVID-19 на 2022 - 2023 роки передбачається здійснити 

упродовж 2022 – 2023 років. 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Контроль за виконанням Програми здійснює міська рада в особі виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради.  Відповідальні виконавці у процесі виконання 



Програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом 

усього строку реалізації відповідної програми у межах визначених бюджетних 

призначень. 

Головний розпорядник та  одержувач бюджетних коштів, в межах своїх повноважень 

здійснюють оцінку ефективності програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу і 

контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. 

 

 

 

 

   Міський голова                                                                   Андрій КОВПАК 


