ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
15.09.2017

№12

м. Токмак
засідання постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я
Голова - Пасєвін В.В.
Секретар - Ходальська Т.В.
Присутні:
- Поліщук С.В., Плаксіна О.В. - члени комісії
- Степура С. А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
- Чуб 0 .0 . - 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
Сап’янік О.С. - головний лікар КП «Молочанський центр первинної медико-санітарної
допомоги» ТРР
Сидоренко О.В. - начальник управління комунальної власності міської ради
Капінус С. А. - депутат ТМР
Відсутні: 2 (Хомічук О.І., Шаповал В.Д.)

Порядок денний:
1. Про роботу постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, соціальної політики та
охорони здоров’я.
Пасєвін В.В.
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».
3. Про безоплатне користування нерухомим майном комунальної власності по вулиці
Централ ьній, 55е.
Сидоренко О.В.
4. Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Токмацької
міської ради в новій редакції.
Мащенко І.Г.
5. Про внесення змін до рішення Токмацької міської ради від 20.07.2017 №2 «Про
припинення комунальної установи Токмацька центральна районна лікарня шляхом її
ліквідації».
Сидоренко О.В.

1. СЛУХАЛИ:
Пасєвіна В. В., голову постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та
охорони здоров’я, зі звітом про роботу комісії за рік. Зазначив, що за період роботи комісія
провела 18 засідань, на яких розглянуто 40 питань, протоколи в наявності; засідання проводяться
щомісяця у визначений та позачергові дні. Подякував всім членам за роботу в комісії, відмітив,
що явка членів комісії залишається на високому рівні, майже стовідсотковою.

ВИСТУПИЛИ:
\
Поліщук С.В., член комісії, запропонувала звіт про роботу постійної комісії міської ради з
гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 4
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:
1.1.
Звіт про роботу постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, соціальної політики
та охорони здоров’я прийняти до відома.
2. СЛУХАЛИ:
Дружинця А.О., заступника начальника відділу освіти, з листом відділу освіти від 13.09.2017
№138 про виділення коштів у сумі 8838740 грн. на фінансування потреб закладів освіти міста на
2017 рік:
- Послуги зв’язку - 9400 грн. (недофінансовано);
Теплопостачання - 4399510 грн. (до кінця року - 3722405 грн., заборгованість 2016 року 677105 грн );
- Вивіз побутових відходів - 30000 грн. (недофінансовано, в т.ч. 1900 грн. вивіз паралону по
ДЮСШ);
- Заробітна плата з нарахуваннями на неї - 2495000 грн. (місцевий бюджет з індексацією),
1413500 грн. (субвенція з індексацією) та 109700 грн. (недофінансування ДЮСШ (з
підвищенням на 2 розряди, індексацією та матеріальною допомогою на оздоровлення);
- Харчування учнів захищеної категорії 1-11 класів - 103800 грн.;
- Придбання новорічної ялинки для ЦДЮТ - 6000 грн.;
- Підвезення учнів ЗОШ №4 до пункту навчання та в зворотному напрямку - 107030 грн.;
- Поточний ремонт каналізаційної системи ДНЗ «Вербиченька» - 35000 грн.;
- Ремонт водогону ЦІЦОТ - 5000 грн.;
- Поточний ремонт ганку відділу освіти - 10000 грн.;
- Поточний ремонт каналізаційної системи ДЮСШ - 20000 грн.;
- Проведення атестації робочих місць - 64800 грн.;
- Придбання комп’ютерної техніки для роботи централізованої бухгалтерії та методичного
кабінету - 30000 грн.
К орж О.М.. начальника відділу культури, яка ознайомила з листом відділу культури від
15.09.2017 №301 про видатки на утримання установ культури. Вказала, що станом на 01.09.2017
незабезпеченість галузі культури бюджетними асигнуваннями до кінця 2017 року становить
901445 грн.:
- Нестача по зарплаті - 382000 грн.;
- Поточний ремонт покрівлі ганку та покрівлі будівлі міжповерхових сходів Будинку
культури - 49500 грн.;
- Заміна металевих дверей вхідної групи Будинку культури - 100000 грн.;
Заміна 20 аварійних деревяних вікон на металопластикові у Будинку культури - 90000
грн., у хореографічному залі дитячої музичної школи - 18000 грн.;
- Ремонт покрівлі адмінбудівлі - 200000 грн.;
- Ремонт мощення навколо адмінбудівлі та ганку дитячої художньої школи - 46000 грн.;
- Засклення розбитих вікон - 11500 грн.;
Оплата громадських робіт у міському краєзнавчому музеї - 3904 грн.;
- Вивіз сміття у краєзнавчому музеї - 270,39 грн., у дитячій художній школі - 270,39 грн.
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В., голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, відмітив, що у вересні 2017 року відсутній профіцит бюджету, тому запропонував при
його наявності розглянути питання фінансування галузей освіти та культури міста та в першу

чергу повернути кошти на захищені статті - заробітну плату працівникам освіти і культури та
харчування дітей.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 4
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0
Устименка Ю.В.. головного лікаря КП «Токмацький центр первинної медико-санітарної
допомоги» ТМР, з листом від ТЦПМСД від 15.09.2017 №726/01, в якому зазначено, що лікарі у
випадках амбулаторного лікування мають право безоплатно та на пільгових умовах проводити
видачу тільки тих лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних
лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 №333.
Відмітив, що хворим на онкологічні захворювання на останніх стадіях хвороби лікарі не завжди
в змозі призначити адекватне лікування за допомогою обмеженої кількості лікарських засобів,
які увійшли до Національного переліку основних лікарських засобів, через що від хворих та їх
родичів надходять скарги до урядової гарячої лінії, департаменту охорони здоров’я. Наголосив
на необхідності прийняття програми «Забезпечення на пільгових умовах лікарськими засобами
онкологічних хворих міста Токмака на 2017 рік», обсяг фінансування якої на 2017 рік складає
8400 грн.
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В., голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, запропонував Устименку Ю.В., головному лікарю ТЦПМСД, підготувати на наступне
засідання комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я рішення про
затвердження Програми «Забезпечення на пільгових умовах лікарськими засобами онкологічних
хворих міста Токмака на 2017 рік» та звернутися до постійної комісії з питань економічного
розвитку, бюджету та фінансів про виділення на вересень-жовтень частини коштів по цій
програмі.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 4
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:
2.1.
Листи відділу освіти від 13.09.2017 №138, відділу культури від 15.09.2017 №301
розглянути на жовтневому засіданні постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної
політики та охорони здоров’я при умові перевиконання бюджету.
2.2.
Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів про
виділення частини коштів комунальній установі «Токмацький центр первинної медикосанітарної допомоги» для придбання лікарських засобів хворим на онкологічні захворювання.
2.3. Головному лікарю ТЦПМСД Устименку Ю.В. підготувати на жовтневе засідання комісії з
гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я рішення про затвердження
Програми «Забезпечення на пільгових умовах лікарськими засобами онкологічних хворих
міста Токмака на 2017 рік».
3. СЛУХАЛИ:
Сидоренка О. В., начальника управління комунальної власності міської ради, про клопотання
КЗ «Молочанський ЦПМСД» від 30.08.2017 №203 про безоплатну позичку на 2 роки 11 місяців
на вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 51,3 м2по вулиці Центральній,55е у місті
Токмак.
ВИСТУПИЛИ:
Поліщук С.В., член комісії, з питанням «Які саме лікарі будуть приймати в цьому
приміщенні?»
Пасєвін В.В., голова комісії, з питанням «Що зараз знаходиться в цьому приміщенні? Чи є
висновок СЕС про можливість прийому людей в даних приміщеннях?»

Степура C. A., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з
питанням «Чому Молочанський ЦПМСД повинен знаходитися в місті Токмак?»
Капінус С.А., депутат ТМР, з питанням «За чий рахунок буде проводитися ремонт цих
приміщень?»
Сап’янік О.C., головний лікар КП «Молочанський центр первинної медико-санітарної
допомоги» ТРР, відповів, що у вказаному приміщенні будуть вести прийом 2 сімейних лікаря,
один прийматиме дорослих, другий - дітей. На питання «Чому саме в Токмаку повинен
знаходитися Молочанський ЦПМСД?» відповів: «З метою покращення надання первинної
медико-санітарної допомоги мешканцям Токмацького району».
Пасєвін В.В., голова комісії, запропонував в зв’язку з великою кількістю питань винести
питання надання безоплатної позички Молочанському ЦПМСД на вбудовані нежитлові
приміщення по вулиці Центральній, 55е на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: '
• За - 4
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:
3.1.
Проект рішення про безоплатне користування нерухомим майном комунальної
власності по вулиці Центральній, 55е винести на розгляд сесії.

\

4. СЛУХАЛИ:
Машенко І.Г.. начальника управління соціального захисту населення ТМР, який ознайомив з
новою редакцією Положення про управління соціального захисту населення ТМР. Зауважив, що
необхідність прийняття нового Положення продиктована тим, що з 2014 року в УСЗН набагато
збільшилося функцій, однією з яких є «Управління здійснює державний контроль за
дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення юридичними особами, у тому
числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та
фізичними особами, які використовують найману працю».
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В., голова постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я, запропонував рекомендувати депутатам ТМР затвердити Положення про управління
соціального захисту населення Токмацької міської ради Запорізької області в новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 4
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:
4.1.
Рекомендувати депутатам ТМР затвердити Положення про управління соціального
захисту населення Токмацької міської ради в новій редакції.
5. Дане питання внести до порядку денного постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної
політики та охорони здоров’я запропонувала член комісії Поліщук С.В., так як воно було
винесено на розгляд постійної комісії з питань комунальної власності, землекористування,
архітектури, будівництва та екології. У членів комісії було багато питань до керівництва
Токмацької ЦРЛ, але відповіді вони не отримали в зв’язку з відсутністю адміністрації лікарні на
засіданні комісії.
СЛУХАЛИ:
Сидоренка О.В.. начальника управління комунальної власності міської ради, з проектом
рішення про внесення змін до рішення Токмацької міської ради від 20.07.2017 №2 «Про
припинення комунальної установи Токмацька центральна районна лікарня шляхом її ліквідації»,
а саме: виключити з пункту 4 вказаного рішення слова «до 01 листопада 2017 року» та
затвердити комісію з припинення КУ Токмацька центральна районна лікарня шляхом ліквідації в
новому складі:

-

Тарасенко В.М. - голова комісії, головний лікар КУ Токмацька центральна районна
лікарня;
- Пластун В. В. - член комісії, юрист-консульт КЗ «Молочанський ЦПМСД» ТРР;
- Чистенко JI.I. - член комісії, головний бухгалтер КУ Токмацька центральна районна
лікарня;
- Тимченко О. І. - член комісії, старший інспектор відділу кадрової та юридичної роботи КУ
Токмацька центральна районна лікарня;
- Сидоренка О.В. - член комісії, начальник управління комунальної власності ТМР;
Левченко Т.Р. - член комісії, начальник юридичного відділу виконкому ТМР.
ВИРІШИЛИ:
5.1. Проект рішення про внесення змін до рішення Токмацької міської ради від 20.07.2017 №2
«Про припинення комунальної установи Токмацька центральна районна лікарня шляхом її
ліквідації» прийняти до відома.

Голова
Секретар

В.В.Пасєвін

