ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
20.10.2017

№13

м.Токмак
засідання постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я
Голова - Пасєвін В.В.
Секретар - ХодальськаТ.В.
Присутні:
- Шаповал В.Д. - заступник голови комісії з гуманітарних питань
- Поліщук С.В., Плаксіна О.В. - члени комісії
- Чуб О.О. - секретар Токмацької міської ради
- Дружинець А.О. - заступник начальника відділу освіти ТМР
- Корж О.М. - начальник відділу культури ТМР
- Мащенко І.Г. - начальник управління соціального захисту населення ТМР
- Устименко Ю .В .- головний лікар КП «Токмацький центр первинної медико-санітарної
допомоги» ТМР
u
.
- Тарасенко В.М. - головний лікар КУ «Токмацька центральна районна лікарня» 1Мг
- Капінус С.А. - депутат ТМР, член постійної комісії з питань економічного розвитку,
бюджету та фінансів
Відсутні: 1 (Хомічук О.І.)

Порядок денний:
1. Про хід виконання Програми розвитку освіти м.Токмак на 2013-2017 p.p., затвердженої
рішенням сесії від 21 лютого 2013 року №8.
Дружинець А.О.
2. Про внесення змін до рішень міської ради від 31.01.2017 №5 «Про бюджет м.Токмака на
2017 рік» та від 23.03.2017 №10 «Про затвердження Програм на 2017 рік».

1. СЛУХАЛИ:

Л п у ж и н ц я А.О., заступника начальника відділу освіти, про хід виконання Програми розвитку
освіти м.Токмак на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Токмацької міської ради шістдесят
шостої сесії шостого скликання від 21 лютого 2013 року №8. Зазначив, що виконання
пріоритетних завдань Програми сприяє забезпеченню умов рівного доступу для населення міста
до сучасної повноцінної якісної освіти. Андрій Олександрович наголосив, що Програма показала
себе ефективною і в інтелектуальному розвитку учнів шкіл та вихованців дошкільних закладів, і
в поліпшенні матеріально-технічної бази навчальних закладів міста. Відмітив, що у рейтингу
шкіл Запорізької області (всього 320 шкіл) за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання
2017 року загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів міста Токмак посіли 10-е місце (ЗОШ №2), 12-е
місце (ЗОШ №1), 17-е місце (ЗОШ №6) та 20-е місце (ЗОШ №5).
ВИСТУПИЛИ:
.
.
.
Мащенко І.Г., начальник управління соціального захисту населення, відмітив, що на засіданні
комплексної робочої групи щодо підготовки навчальних закладів до 2017/2018 навчального
року Запорізької обласної державної адміністрації 20 жовтня 2017 року, на якому він був
присутнім, претензій від департаменту освіти і науки, від головного управління ДСНС до міста
Токмак не було.
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Пасєвін В.В., голова комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров я, >
запропонував прийняти до відома інформацію про хід виконання Програми розвитку освіти
\у
м.Токмак на 2013-2017 роки.
Голосували:
\
• За - 5+1 дорадчий голос (Мащенко І.Г.)
• Проти - 0
• Утримались- 0
Не голосували: 0
,,
■■
* ,
'
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ВИРІШИЛИ:
1.1.
Інформацію про хід виконання Програми розвитку освіти м.Токмак на 2013-2017 роки
прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Дружинця А.О., заступника начальника відділу освіти, з листом відділу освіти від 18.10.2017
№163 про виділення коштів у сумі 9 238 663 грн. на фінансування потреб закладів освіти міста на
2017 рік:
Курсова перепідготовка медпрацівників - 30300 грн. (недсфінансовано: ДНЗ - 16300 грн.,
ЗОШ - 10000 грн., ЦДЮТ - 4000 грн.);
- Теплопостачання - 4430705 грн. (до кінця року - 2232665 грн., заборгованість 2016 року 573556 грн., заборгованість 2017 року - 1624484 грн.);
Вивіз побутових відходів —30000 грн. (недофінансовано, в т.ч. 1900 грн. вивіз паралону по
ДЮСШ);
- Заробітна плата з нарахуваннями на неї (місцевий бюджет з індексацією) - 2164600 грн.
(ДНЗ - 1979000 грн., ЗОШ - 185600 грн);
- Заробітна плата з нарахуваннями на неї (субвенція з індексацією) - 1578400 грн. (ЗОШ);
- Заробітна плата з нарахуваннями на неї: ДЮСШ (з підвищенням на 2 розряди,
індексацією та матеріальною допомогою на оздоровлення) - 95300 грн. (недофінансовано,
в т.ч. матеріальна допомога на оздоровлення 54900 грн.);
- Харчування учнів захищеної категорії 1-11 класів - 103800 грн. (ЗОШ недофінансовано);
- Харчування вихованців ДНЗ - 302800 грн. (ДНЗ недофінансовано);
- Замір опору ДНЗ - 10000 грн.;
- Ревізія «Блискавка захисту» - 20000 грн. (ДНЗ - 10000 грн., ЗОШ - 10000 грн.);
- Придбання штучної новорічної ялинки для ЦДЮТ - 6000 грн.;
- Підвезення учнів ЗОШ №4 до пункту навчання та в зворотному напрямку - 37958 грн.
(вересень - 23803 грн., жовтень - 14155 грн.);
- Аварійний поточний ремонт каналізаційної системи ДНЗ «Вербиченька» - 35000 грн.;
- Поточний ремонт парапету ДНЗ «Вербиченька» - 25000 грн.; '
- Аварійний поточний ремонт водогону ДНЗ «Калинка» - 60000'грн.;
- Поточний ремонт коридору ДНЗ «Метелик» - 40000 грн.;
- Придбання тротуарної плитки для ремонту центральної пішохідної доріжки ДНЗ
«Барвінок» - 19000 грн.;
- Ремонт водогону ЦДЮТ - 5000 грн.;
- Поточний ремонт ганку відділу освіти - 10000 грн.;
- Поточний ремонт каналізаційної системи ДЮСШ - 20000 грн.;
- Поточний ремонт шахматного клубу ДЮСШ - 120000 грн.;
- Проведення атестації робочих місць - 64800 грн. (ДНЗ - 43200 грн., ЗОШ - 12600 грн.,
ЦДЮТ - 1800 грн., ДЮСШ - 1800 грн., централізована бухгалтерія - 1800 грн.,
господарча група - 1800 грн., методичний кабінет - 1800 грн.);
- Придбання комп’ютерної техніки для роботи централізованої бухгалтерії та методичного
кабінету - 30000 грн.
Дружинець А.О. зазначив, що крім вказаних питань необхідно додаткові кошти за
програмами: «Програма розвитку освіти м.Токмак на 2013-2017 роки», «Проведення
технічної інвентаризації та реєстрація права власності на нерухоме, майно територіальної
громади м.Токмак у 2016-2017 роках», «З поліпшення стану будівель», «Безпека

життєдіяльності в закладах освіти м.Токмака на 2017-2020 роки», «Розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами закладів освіти» - всього
2 624 149 грн.
ВИСТУПИЛИ:
Мащенко І.Г., заступник голови постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та
фінансів, з питанням до заступника начальника відділу освіти щодо пріоритетності фінансових
потреб організації.
Пасєвін В.В., голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, з питанням до заступника начальника відділу освіти щодо дій керівництва організації
стосовно недостачі коштів на заробітну плату працівникам закладів освіти міста до кінця 2017
року.
Дружинець А.О. повідомив, що відділ освіти постійно звертається з листами до департаменту
освіти і науки облдержадміністрації щодо недофінансування у 2017 році на 30% заробітної плати
педагогічним працівникам м.Токмак. Пріоритетними Андрій Олександрович назвав потреби:
- Курсова перепідготовка педпрацівників - хоча б 15000 грн.;
- Харчування учнів захищеної категорії 1-11 класів - на листопад 50000 грн.;
Харчування вихованців ДНЗ —100000 грн. повернути та ще 100000 грн. додати для
закупки овочів, бо вони зараз дешевше;
А в а р ій н и й п о т о ч н и й р е м о н т к а н а л іза ц ій н о ї с и с т е м и Д Н З « В ер б и ч е н ь к а » ;

Аварійний поточний ремонт водогону ДНЗ «Калинка»;
- Заробітна плата працівникам.
Пасєвін В.В., голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, запропонував підтримати пріоритетні потреби відділу освіти та звернутися до
постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо виділення коштів
на їх фінансування.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За-5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0
К орж О.М.. начальника відділу культури, яка ознайомила з листом відділу культури від
20.10.2017 №347 про видатки на утримання установ культури.
Вказала, що станом на 01.10.2017 незабезпеченість коштами на здійснення видатків по оплаті
праці до кінця 2017 року становить 355 820 грн. з нарахуваннями (централізована бібліотечна
система - 81 759 грн., краєзнавчий музей - 13 707 грн., міський Будинок культури - 91 661 грн.,
школи естетичного виховання - 154 140 грн., інші культурно-освітні заклади - 14 553 грн.).
Олена Миколаївна звернулася з проханням виділення додатково коштів на здійснення вкрай
необхідних заходів:
Оплата громадських робіт у міському краєзнавчому музеї (листопад 2017 року) - 1 952
гри-;
- Заміна дерев’яних вікон на металопластикові у хореографічному залі дитячої музичної
школи - 18 000 грн.;
- Поточний ремонт покрівлі ганку та покрівлі будівля міжповерхових маршових сходів
Будинку культури - 49 500 грн.;
- Заміна металевих дверей вхідної групи міського Будинку культури - 100 000 грн.;
- Поточний ремонт покрівлі адмінбудівлі - 200 000 грн.;
- Поточний ремонт мощення навколо адмінбудівлі та ганок дитячої художньої школи 46 000 грн.;
- Засклення розбитих вікон - 11 500 грн. (міський Будинок культури - 20 м2, дитяча
музична школа - 20 м2);
Олена Миколаївна звернулася з проханням перерозподілу залишку асигнувань по програмам
«Комплексна програма розвитку галузі культури в м.Токмак на 2015-2018 роки» та «Відзначення
державних та професійних свят, ювілейних дат у м.Токмак на 2015-2018 роки», а саме:

Школи естетичного виховання: по програмі «Комплексна програма розвитку галузі
культури в м.Токмак на 2015-2018 роки» залишок з поточного ремонту системи
водопостачання Дитячої музичної школи (КЕКВ 2240) у сумі 3502 грн. перенаправити на
ремонт та реконструкцію музичних інструментів Дитячої музичної школи (КЕКВ 2240);
Залишки:
Міський Будинок культури: по програмі «Комплексна програма розвитку галузі культури
в м.Токмак на 2015-2018 роки» залишок з поточного ремонту та комплексного
обслуговування фонтану на площі Будинку культури складає 10 000 грн. (КЕКВ 2240) та
240 грн. (КЕКВ 2210);
Централізована бібліотечна система: по програмі «Комплексна програма розвитку галузі
культури в м.Токмак на 2015-2018 роки» залишок з поточного ремонту каналізаційної
системи дитячої бібліотеки складає 12 грн. (КЕКВ 2240);
Школи естетичного виховання: по програмі «Комплексна програма розвитку галузі
культури в м.Токмак на 2015-2018 роки» залишок з придбання сантехніки складає 25 грн.
(КЕКВ 2210), з придбання комп’ютерної техніки - 60 грн. (КЕКВ 3110);
Інші культурно-освітні заклади та заходи: по програмі «Відзначення державних та
професійних свят, ювілейних дат у м.Токмак на 2015-2018 роки» залишок з підготовки та
проведення урочистих заходів до Дня державного прапора та до Дня незалежності
України складає 111 грн. (КЕКВ 2210), з підготовки та проведення урочистих заходів до
Дня захисника України, Покрова, Дня козацтва, участь у обласних заходах складає 3 000
грн. (КЕКВ 2240)
перенаправити на:
- Міський Будинок культури: по програмі «Комплексна програма розвитку галузі культури
в м.Токмак на 2015-2018 роки» на придбання комп’ютерної техніки (МФУ) 10 337 грн
(КЕКВ 2210);
Інші культурно-освітні заклади та заходи: по програмі «Відзначення державних та
професійних свят, ювілейних дат у м.Токмак на 2015-2018 роки» на проведення
урочистостей з нагоди Дня працівників культури і майстрів народного мистецтва 1111
грн. (КЕКВ 2210) та 2 000 грн. (КЕКВ 2240).
Також Олена Миколаївна звернулася з проханням перерозподілу асигнувань у сумі 15 000 грн.
з програми «Збереження братських могил, меморіалів, пам’ятників на території м.Токмак на
2015-2018 роки» на КПК 2410180 (КЕКВ 2110 - 12 300 грн., КЕКВ 2120 - 2 700 грн.) для
здійснення видатків на оплату праці працівникам апарату управління.
ВИСТУПИЛИ:
Мащенко І.Г., заступник голови постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та
фінансів, з питанням до начальника відділу культури щодо пріоритетності фінансових потреб
організації.
Корж О.М. пріоритетними назвала потреби:
- Оплата громадських робіт у міському краєзнавчому музеї (листопад 2017 року) - 1 952
грн.;
- Заміна дерев’яних вікон на металопластикові у хореографічному залі дитячої музичної
школи - 18 000 грн.;
- Поточний ремонт покрівлі ганку та покрівлі будівлі міжповерхових маршових сходів
Будинку культури - 49 500 грн.;
- Заробітна плата працівникам.
Пасєвін В.В., голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, запропонував підтримати пріоритетні потреби відділу культури та звернутися до
постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо виділення коштів
на їх фінансування. Перерозподіл асигнувань всередині програм підтримати.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0

Устименка Ю.В., головного лікаря КП «Токмацький центр первинної медико-санітарної
допомоги» ТМР, з листом ТЦПМСД від 06.10.2017 №13/01 про виділення додаткових коштів у
сумі 55 342 грн. для вирішення проблем з метою забезпечення надання первинної медикосанітарної допомоги населенню м.Токмак:
- Проведення ремонту санітарного автомобільного транспорту - 30 350 грн. (придбання
автомобільних шин для автомобіля «Нива» 2 шт., для автомобіля УАЗ - 6 шт., придбання
радіатора для автомобіля «Нива» та для автомобіля УАЗ, придбання головки блока для
автомобіля «Нива», придбання тосолу 10 л);
- На погашення судового збору за розгляд справ у 2016 році за позовом працівників до КУ
«Токмацький ЦПМСД» ТМР щодо виплати індексації заробітної плати - 24 992 грн.
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В., голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, запропонував підтримати та звернутися до постійної комісії з питань економічного
розвитку, бюджету та фінансів щодо виділення коштів ТЦПМСД в сумі 55 342 грн. на
фінансування ремонту санітарного автомобільного транспорту та погашення судового збору.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0
Також Устименко Ю.В. ознайомив з листом ТЦПМСД від 19.10.2017 №51/01 про передачу у
безоплатну позичку вбудованих нежитлових приміщень за адресою вулиця Центральна, 55Е:
кімнату площею 5,44 м2, кімнату площею 33,3 м2 для господарчих потреб (зберігання медичної
апаратури).
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В., голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, запропонував дане питання винести на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0

Тарасенка В.М., головного лікаря КУ «Токмацька центральна районна лікарня», з листом КУ
Токмацька ЦРЛ від 20.09.2017 №03/1653 про виділення додаткових коштів у сумі 478 019 грн. на
сплату ПзДФО та 40 581 грн. на сплату військового збору в зв’язку з відсутністю асигнувань на
сплату податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати працівників за серпень.
ВИСТУПИЛИ:
Поліщук С.В., член постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, з питанням до головного лікаря КУ «Токмацька центральна районна лікарня» щодо дій
адміністрації лікарні стосовно недостачі коштів на заробітну плату працівникам лікарні до кінця
2017 року.
Пасєвін В.В., голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, запропонував:
1. Звернення ЦРЛ від 20.09.2017 №03/1653 підтримати та звернутися до постійної комісії з
питань економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо виділення коштів у сумі 478 019 грн.
на сплату ПзДФО та 40 581 грн. на сплату військового збору.
2. Тарасенку В.М. підготувати на чергове засідання постійної комісії з питань економічного
розвитку, бюджету та фінансів лист про виділення коштів для погашення заборгованості по
заробітній платі медичним працівникам.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 5

• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0
М ащенка І.Г.. начальника управління соціального захисту населення ТМР, з проханням
виділення коштів для фінансування програм:
- Програма «Комплексні заходи щодо найбільш вразливих верств населення у 2015-2020
роках» - 68 000 грн.;
«Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки» - 15 000 грн.;
- Програма «Соціальний захист окремих категорій громадян для надання інших пільг на
2016-2020 роки» - 250 000 грн. (компенсація за пільговий проїзд міським
автотранспортом, за розрахунками перевізника на жовтень, листопад по 125 000 грн.)
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В., голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, запропонував підтримати програми «Комплексні заходи щодо найбільш вразливих
верств населення у 2015-2020 роках» та «Програма для забезпечення виконання рішень суду на
2017-2020 роки» та звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та
фінансів щодо виділення коштів на їх фінансування у сумі 68 000 грн. та 15 000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:
2.1. Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо
виділення коштів:
2.1.1. Відділу освіти на
- курсову перепідготовку педпрацівників - 15 000 грн.;
- харчування учнів захищеної категорії 1-11 класів - 50 000 грн.;
- харчування вихованців ДНЗ - 200 000 грн.;
- аварійний поточний ремонт каналізаційної системи ДНЗ «Вербиченька»;
- аварійний поточний ремонт водогону ДНЗ «Калинка»;
- заробітну плату працівникам.
2.1.2. Відділу культури на
- оплату громадських робіт у міському краєзнавчому музеї - 1 952 грн.;
- заміну дерев’яних вікон на металопластикові у хореографічному залі дитячої музичної
школи - 18 000 грн.;
- поточний ремонт покрівлі ганку та покрівлі будівля міжповерхових маршових сходів
Будинку культури - 49 500 грн.;
- заробітну плату працівникам.
2.1.3. Токмацькому центру первинної медико-санітарної допомоги на
- фінансування ремонту санітарного автомобільного транспорту - ЗО 350 грн.;
- погашення судового збору - 24 992 грн.
2.1.4. Токмацькій ЦРЛ на
- сплату ПзДФО - 478 019 грн.;
- сплату військового збору - 40 581 грн.
2.1.5. Управлінню соціального захисту населення на
- фінансування програми «Комплексні заходи щодо найбільш вразливих верств
населення у 2015-2020 роках» - 68 000 грн.
- фінансування «Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки»
- 15 000 грн.
2.2. Підтримати перерозподіл асигнувань всередині програм відділу культури.
2.3. Винести на розгляд сесії питання передачі Токмацькому центру первинної медикосанітарної допомоги у безоплатну позичку вбудованих нежитлових приміщень за адресою

вулиця Центральна, 55Е: кімнату площею 5,44 м2, кімнату площею 33,3 м .
2.4. Тарасенку В.М. підготувати на чергове засідання постійної комісії з питань економічного
розвитку, бюджету та фінансів лист про виділення коштів для погашения заборгованості по
заробітній H W медичниу цра«і?їщк?м.

Г |у |р в

В.В.ГІасєвін

Секретар

^-В-Ходальська

