ТОКМАЦЫСА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
19.10.2018

№13

м.Токмак
засідання постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я
Голова - Пасєвін В.В.
Секретар - Ходальська Т.В.
Присутні:
- Шаповал В.Д. - заступник голови комісії
- Поліщук С.В., Плаксіна О.В., Хомічук O.I. - члени комісії
- Чуб О.О. - секретар Токмацької міської ради
- Мамчак Н.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ТМР
- Черкасова C.B. - начальник відділу освіти ТМР
- Корж О.М. - начальник відділу культури ТМР
- Мащенко І.Г. - начальник управління соціального захисту населення ТМР
- Таран M B. - директор централізованої бібліотечної системи
- Локотков C.B. - директор Токмацької дитячої музичної школи
Відсутні: 0
Порядок денний:
1. Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 21.12.2017 №4 «Про бюджет
м.Токмака на 2018 рік» та від 25.01.2018 №10 «Про затвердження Програм на 2018 рік та
про внесення змін та доповнень до рішення Токмацької міської ради від 21.12.2017 №5
«Про затвердження Програм на 2018 рік»».
Мамчак Н.В.
2. Про відкриття відділення сумо в складі Токмацької дитячо-юнацької спортивної школи
Токмацької міської ради Запорізької області.
Черкасова C.B.
3. Про звернення керівників комунальних установ та підприємств до постійної комісії з
гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я.
1. СЛУХАЛИ:
Мамчак Н.В., яка ознайомила з пояснювальною запискою до проекту рішення міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №4 «Про бюджет м.Токмака на
2018 рік»», а саме з пропозицією розподілу бюджетних коштів за зверненнями відділу освіти,
відділу молоді та спорту, управління соціального захисту населення та КП БЛІЛ.
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В., який зазначив, що КП БЛІЛ до кінця року не вистачає асигнувань в сумі
2 140 000 грн. на заробітну плату медичним працівникам. Віталій Валерійович відмітив, що в
лікарні проведено оптимізацію ліжкового фонду та штатної чисельності працівників:
ліжковий фонд зменшено з 275 до 145 ліжок, штатна чисельність персоналу зменшена з
597, 75 до 437,75 штатних одиниць. Наголосив на неможливості подальшого скорочення, що
може призвести до погіршення доступності та якості медичної допомоги.
Віталій Валерійович запропонував зарезервувати певну суму, яку можна було б
використати в грудні на зарплату медикам.
Мамчак Н В. повідомила, що за інформацією Міністерства фінансів до кінця року буде
додатково виділено 2 млрд. грн. медичної субвенції.

\
Пасєвін В В. запропонував проект рішення прийняти до відома.
\
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 6
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
ВИРІШИЛИ:
1.1. Проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017
№4 «Про бюджет м.Токмака на 2018 рік»» прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Черкасову С.В. з проханням розглянути на черговій сесії питання про відкриття відділення
боротьби сумо у складі Токмацької ДЮСІІІ: з 01.11.2018 - на громадських засадах старшого
тренера - викладача Некрасова Д.В., з 01.09.2019 - з забезпеченням фінансування видатків на
заробітну плату тренерів-викладачів відділення.
ВИСТУПИЛИ;
Шаповал В. Д., який наголосив, що відповідно до Положення про дитячо-юнацьку
спортивну школу відділення з видів спорту при ДЮСІІІ відкриваються при наявності
кваліфікованих кадрів, необхідної матеріально-спортивної бази та фінансових засобів.
Запропонував питання відкриття відділення боротьби сумо у складі ДЮСШ відділу освіти
підтримати та винести на сесію.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 6
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
ВИРІШИЛИ:
2.1. Питання про відкриття відділення боротьби сумо у складі Токмацької ДЮСШ винести
на сесію.
3. СЛУХАЛИ:
Черкасову C.B. з проханням сприяння виділенню додаткових коштів:
- На харчування вихованців ДНЗ - 140 000 грн., учнів ЗОШ - 75 000 грн.;
- Для забезпечення оплати енергоносіїв (теплопостачання - 5 560 923 грн., водопостачання
та водовідведення - 70 000 грн., електроенергія - 35 000 грн.);
- Для організації навчально-виховного процесу Інклюзивно-ресурсного центру - 10 000 грн.
(придбання розвиткових іграшок, ігор, господарчих товарів, канцтоварів);
- Для забезпечення оплати обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників
закладів освіти - 159 670 грн.;
- Для участі вихованців ЦДЮТ в обласних масових заходах і семінарах - 3 660 грн.;
- Для фінансування програм відділу освіти на 2018 рік - 5 642 672 грн.
Черкасова C.B. звернулася з проханням розглянути питання про перенесення залишку
асигнувань в сумі 10 300 грн. з пришкільних таборів на гаряче харчування учнів
загальноосвітніх шкіл.
ВИСТУПИЛИ:
Хомічук О.І. запропонував:
1) підтримати питання про перенесення залишку асигнувань в сумі 10 300 грн. з
пришкільних таборів на гаряче харчування учнів загальноосвітніх шкіл;
2) звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
щодо виділення відділу освіти 5 000 грн. для організації навчально-виховного процесу
Інклюзивно-ресурсного центру, 3 660 грн. для участі вихованців ЦДЮТ в обласних
масових заходах і семінарах, 28 000 грн. на програму «Безпека життєдіяльності в закладах
освіти м.Токмака на 2017-2020 роки» (виконання приписів ДСНС).

ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 6
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
Корж О.М. з проханням сприяння виділенню додаткових коштів:
- На придбання вертикальних жалюзі для фойє дитячої музичної школи, яка в листопаді
2018 року відзначатиме 60-річчя від дня заснування - 11 ООО грн.;
- Для ремонту двох вентиляційних труб біля дитячої музичної школи - З ООО грн.;
- Для ремонту аварійних виходів великої концертної зали міського Будинку культури 100 000 грн.;
- Для виконання приписів ДСНС (обладнання системою пожежної сигналізації міського
Будинку культури - 87 000 грн., придбання вогнегасників для МБК - 7 000 грн.,
проведення заміру опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних
мереж та електроустановок МБК - 15 000 грн.).
Корж О.М. звернулася з проханням розглянути питання про перерозподіл асигнувань по
програмі «Комплексна програма розвитку галузі культури в м.Токмак на 2015-2018 роки», а
саме: 3 556 грн. зняти із забезпечення бібліотек автоматизованими системами
пожежноохоронної сигналізації та внутрішніми засобами пожежогасіння, а направити їх на
забезпечення бібліотек сучасними бібліотечними меблями (10 стільців)
ВИСТУПИЛИ:
Хомічук О.І. запропонував:
1) підтримати питання про перерозподіл асигнувань в сумі 3 556 грн. по програмі
«Комплексна програма розвитку галузі культури в м.Токмак на 2015-2018 роки»;
2) звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
щодо виділення відділу культури 11 000 грн. на придбання вертикальних жалюзі для фойє
дитячої музичної школи, 3 000 грн. для ремонту вентиляційних труб біля дитячої
музичної школи, 7 000 грн. на придбання вогнегасників для міського Будинку культури.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 6
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
Пасєвіна В .В. з проханням сприяння виділенню додаткових коштів:
- Для проведення переобладнання та косметичного ремонту приміщень соматичного
відділення на 4 поверсі - 32 168 грн.;
- Для переобладнання приміщень денного стаціонару, кабінету УЗД ендоскопічного
кабінету, кабінету для лікаря в палатах амбулаторного гемодіалізу, санітарної кімнати для
пацієнтів з обмеженими можливостями - 16 082 грн.;
- Для проведення держповірки двох лічильників тепла - 7 880 грн.;
- Для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для лікарні 10 027 грн.;
- Для оплати за обстеження медичних працівників на носійство збудників кишкової
інфекції - 31 534 грн.;
- Для оплати послуг з повірки медичного обладнання (апарат УЗД, тонометри, манометри,
лінзи для лікарів-офтальмологів, ваги та ін.) - 51 437 грн.;
- Для проведення навчання з радіаційної безпеки персоналу рентгенівського відділення (10
працівників) - 14 020 грн.;
- На виконання розпорядження міського голови від 02.08.2018 №303-р «Про підготовку
паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років», з
метою уникнення накопичення заборгованості за теплову енергію - 991 912 грн.

Пасєвін В.В. ознайомив з листом КУ Токмацька ЦРЛ від 02.10.2018 №03/2437, що надійшов
до постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я про
виділення додаткових коштів у сумі 58 762 грн. для виконання рішення Токмацького
районного суду від 29.03.2018 №328/2216/18 та постанови апеляційного суду Запорізької
області від 05.06.2018 №328/2216/17 (виплати Савлуку В.О.). В листі зазначається про
виділення додаткових коштів на сплату двох штрафів за невиконання рішення суду, які
надійшли 05.07.2018 від Токмацького міськрайонного відділу державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на загальну суму 15 300
грн.
Віталій Валерійович запропонував лист КУ Токмацька ЦРЛ від 02.10.2018 №03/2437
прийняти до відома та рекомендувати планово-бюджетній комісії розглянути його
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 6
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
ВИРІШИЛИ:
3.1. Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
щодо виділення відділу освіти 5 000 грн. для організації навчально-виховного процесу
Інклюзивно-ресурсного центру, З 660 грн. для участі вихованців ЦДЮТ в обласних масових
заходах і семінарах, 28 000 грн. на програму «Безпека життєдіяльності в закладах освіти
м Токмака на 2017-2020 роки» (виконання приписів ДСНС).
3.2. Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
щодо виділення відділу культури 11 000 грн. на придбання вертикальних жалюзі для фойє
дитячої музичної школи, 3 000 грн. для ремонту вентиляційних труб біля дитячої музичної
школи, 7 000 грн. на придбання вогнегасників для міського Будинку культури.
3.3. Підтримати питання про перенесення залишку асигнувань в сумі 10 300 грн. з
пришкільних таборів на гаряче харчування учнів загальноосвітніх шкіл.
3.4. Підтримати питання про перерозподіл асигнувань в сумі 3 556 грн. по програмі
«Комплексна програма розвитку галузі культури в м.Токмак на 2015-2018 роки».
3.5. Рекомендувати постійній комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
розглянути лист КУ Токмацька ЦРЛ від 02.10.2018 №03/2437.

Голова
Секретар

В.В. Пасєвін
^ Т.В.Ходальська

