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Додаток 2
											до районної програми щодо          
									                  запобігання  поширення коронавірусу 
                                                                                                                                        GOVID -19 на території Юр’ївського району





ПЕРЕЛІК
 заходів  та обсяги  фінансування, передбачених на виконання районної програми щодо запобігання коронавірусу GOVID -19  на території Юр’ївського району


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання
Строки виконання
Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн
Очікуваний результат виконання заходу




Джерела фінансування
Усього:
2020

1. Запобігання поширенню на території Юр’ївського району корона вірусу COVID-19

1.1 Придбання респіраторів класу захисту FFP для медичних працівників лікарні
Юр’ївська районна державна адміністрація 
КНП ” Юр’ївська центральна районна лікарня “ Юр’ївської селищної ради та його структурні підрозділи
( за згодою
2020 рік 
Загальний обсяг,
у т.ч.
20,0
20,0
Забезпечення медичних працівників засобами захисту  при  проведенні заходів щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19




Державний бюджет







Обласний бюджет







Місцевий бюджет
20.0
20.0





Інші  джерела




1.2. Придбання рукавичок не талькових нітрилових для медичних працівників лікарні
Юр’ївська районна державна адміністрація 
КНП ” Юр’ївська центральна районна лікарня “ Юр’ївської селищної ради та його структурні підрозділи
( за згодою
2020 рік
Загальний обсяг,
у т.ч.
50,0
50,0
Забезпечення медичних працівників засобами захисту  при  проведенні заходів щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19.




Державний бюджет







Обласний бюджет







Місцевий бюджет
50,0
50,0





Інші  джерела




1.3. Маски медичні для медичних працівників лікарні
Юр’ївська районна державна адміністрація 
КНП ” Юр’ївська центральна районна лікарня “ Юр’ївської селищної ради та його структурні підрозділи
( за згодою
2020 рік
Загальний обсяг,
у т.ч.
20,0
10,0
Забезпечення медичних працівників засобами захисту  при  проведенні заходів щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19




Державний бюджет







Обласний бюджет







Місцевий бюджет
20,0
10,0





Інші  джерела




1.4. Придбання дезінфікуючих засобів та антисептиків для  працівників лікарні  та хворих 
Юр’ївська районна державна адміністрація 
КНП ” Юр’ївська центральна районна лікарня “ Юр’ївської селищної ради та його структурні підрозділи
( за згодою
2020 рік 
Загальний обсяг,
у т.ч.
50,0
50,0
 Своєчасна обробка лікарні дезінфікуючими засобами та використання антисептичних препаратів для пацієнтів та працівників лікарні щодо запобігання поширення інфекції коронавірусу COVID-19




Державний бюджет







Обласний бюджет







Місцевий бюджет
50,0
50,0





Інші  джерела




1.5. Придбання концентраторів кисню для хворих на  коронавірус COVID-19
Юр’ївська районна державна адміністрація 
КНП ” Юр’ївська центральна районна лікарня “ Юр’ївської селищної ради та його структурні підрозділи
( за згодою
2020 рік
Загальний обсяг,
у т.ч.
100,0
100,0
Для вентиляції дихальних шляхів хворих  при захворюванні  на коронавірус COVID-19




Державний бюджет







Обласний бюджет







Місцевий бюджет
100,0
100,0





Інші  джерела







Місцевий бюджет
40,0
20,0





Інші  джерела





ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:








Загальний обсяг, у т.ч.
300,0
300,0


Державний бюджет




Обласний бюджет




Місцевий бюджет
300,0
300,0


Інші  джерела






 Заступник голови районної ради                                                                                                                       Т. П. Біловол 


