
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про надання матеріальної допомоги 
працівникам ПЛР лабораторії 
Комунального некомерційного 
підприємства “Клінічна лікарня швидкої 
медичної допомоги м. Львова“ 
 
 
 Відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого 
самоврядування“, постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 
“Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“, розпорядження 
Львівського міського голови від 30.03.2020 № 109 “Про врегулювання оплати 
праці в умовах здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)“, листа Комунального 
некомерційного підприємства “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. 
Львова“ від 18.08.2020 № 03-03-вих-3747 виконавчий комітет вирішив: 
 1. Надати з міського бюджету м. Львова матеріальну допомогу 
працівникам ПЛР лабораторії Комунального некомерційного підприємства 
“Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова“, які безпосередньо 
приймають участь у проведенні лабораторних досліджень методом 
полімеразної ланцюгової реакції на виявлення гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:  
 1.1. У розмірі 10 000,00 грн. кожному на загальну суму 50 000,00 грн. у 
межах Комплексної програми підтримки окремих категорій громадян м. Львова 
згідно з додатком 1. 
 1.2. У розмірі 12 422,36 грн. кожному на загальну суму 49 689,44 грн. (у т. ч. 
матеріальна допомога – 40 000 грн., військовий збір – 745,36 грн., податок з 
доходу фізичних осіб – 8 944,08 грн.) згідно з додатком 2. 
 2. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики 
провести виплату відповідно до пункту 1 за рахунок коштів, передбачених у 
міському бюджеті м. Львова на 2020 рік за КПКВКМБ 0813242 “Інші заходи у 
сфері соціального захисту і соціального забезпечення“.  
      Відповідальний: начальник управління 
      соціального захисту департаменту 
      гуманітарної політики. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань. 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



         Додаток 1 
        до рішення виконкому 
        від _______________ №______ 
 
 

СПИСОК 
працівників ПЛР лабораторії Комунального некомерційного  
підприємства “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги  

м. Львова“, які безпосередньо приймають участь у проведенні лабораторних 
досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції  

на виявлення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 

 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Рік 
народження 

1. Бундзило-Лужна Ольга Романівна  

2. Васильців Ірина Йосифівна  

3. Мотиль Мирослава Семенівна  

4. Сьомко Леся Іванівна  

5. Юрчишин Світлана Іванівна  

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому         М. Литвинюк 
 
 
 Віза: 
 
Начальник управління 
соціального захисту        І. Кобрин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Додаток 2 
        до рішення виконкому 
        від _______________ №______ 
 
 

СПИСОК 
працівників ПЛР лабораторії Комунального некомерційного  
підприємства “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги  

м. Львова“, які безпосередньо приймають участь у проведенні лабораторних 
досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції  

на виявлення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 

 
             

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Рік 
народження 

1. Гриневич Марта Ігорівна  

2. Кудряшова Ірина Михайлівна  

3. Поліщук Ольга Михайлівна  

4. Шамрик Юлія Русланівна  

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому         М. Литвинюк 
 
 
 Віза: 
 
Начальник управління 
соціального захисту        І. Кобрин 
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