ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
22.01.2018

№і

м. Токмак
засідання постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я
Голова - Шаповал В.Д.
Секретар - Ходальська Т.В.
Присутні:
- Поліщук СВ ., Плаксіна О.В., Хомічук О.І. - члени комісії
- Мамчак Н.В., Степура С. А. - заступники міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ТМР
- Чуб О.О. - секретар Токмацької міської ради
- Аненко Л.М. - начальник відділу економіки виконкому ТМР
- Черкасова С.В. - начальник відділу освіти ТМР
- Мащенко І.Г. - начальник управління соціального захисту населення ТМР
- Корж О.М. - начальник відділу культури ТМР
- Устименко Ю.В. - головний лікар КП «Токмацький центр первинної медико-санітарної
допомоги» ТМР
- Тарасенко В.М. - виконуючий обов’язки головного лікаря КП «Токмацька
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ТМР
- Тумановський В.О. - директор ДЮСШ «Дизеліст»
- Локотков С.В. - директор Токмацької дитячої музичної школи
- Сєрікова О.І. - виконуючий обов’язки директора міського Будинку культури
- Івченко С.В., Капінус С.А., Лукаш В.О. - депутати ТМР
- Шевченко В.М. - помічник депутата Токмацької міської ради Мікши В. С.
- Пащенко В.М. - лікар стоматолог-ортодонт Токмацької ЦРБ
Відсутні: 1 (Пасєвін В. В.)

Порядок денний:
1. Про введення додаткової штатної одиниці в Токмацькому міському Будинку культури.
Корж О.М.
2. Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 21.12.2017 №4 «Про бюджет
м.Токмака на 2018 рік» та від 21.12.2017 №5 «Про затвердження Програм на 2018 рік».
Мамчак Н.В.
3. Різне.

СЛУХАЛИ:
Аненко Л.М., яка ознайомила з проектом Стратегічного плану розвитку міста Токмака на
період 2018-2027 роки.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію про стратегічне планування розвитку міста Токмак на період 2018-2027 роки
прийняти до відома.

1. СЛУХАЛИ:
Корж О.М. з проханням введення в штатний розпис Токмацького міського Будинку культури з
01 лютого 2018 року 0,5 ставки прибиральника службових приміщень з метою забезпечення

дотримання в належному санітарному стані приміщень загального користування - вестибюль,
холли, коридори, сходові зони, санвузли, службові приміщення Будинку культури. Відмітила,
що фонд заробітної плати на 0,5 ставки прибиральника службових приміщень з 01.02.2018 до
кінця року складатиме 26 200 грн.
ВИСТУПИЛИ:
Хомічук О.І., член комісії, запропонував дане питання без змін та доповнень винести на сесію
та звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо
виділення зазначеної суми для введення в штатний розпис міського Будинку культури 0,5 ставки
прибиральника службових приміщень з 01.02.2018.
Голосували:
• За-5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
ВИРІШИЛИ:
1.1.
Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
щодо виділення 26 200 грн. для введення в штатний розпис міського Будинку культури
з 01.02.2018 0,5 ставки прибиральника службових приміщень.
1.2.
Питання введення додаткової штатної одиниці в Токмацькому міському Будинку
культури винести на сесію без змін та доповнень.

2. СЛУХАЛИ:
Мамчак Н.В., яка ознайомила з пояснювальною запискою до проекту рішення міської ряди
«Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №4 «Про бюджет м.Токмака на
2018 рік»» та пропозиціями місцевих програм соціально-гуманітарного напрямку на 2018 рік
ВИСТУПИЛИ:
Черкасова С.В., начальник відділу освіти, з питанням щодо відсутності пропозиції фінансового
управління по фінансуванню у 2018 році програми «Розвиток та підтримка ДЮСШ відділу
освіти м.Токмака на 2017-2020 роки».
Шаповал В.Д. запропонував фінансовому управлінню переглянути пропозиції місцевих
програм соціально-гуманітарного напрямку на 2018 рік з урахуванням зауважень.
Голосували:
• За - 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
ВИРІШИЛИ:
2.1. Фінансовому управлінню переглянути пропозиції місцевих програм соціально-гуманітарного
напрямку на 2018 рік з урахуванням зауважень відділу освіти щодо фінансування програми
«Розвиток та підтримка ДЮСШ відділу освіти м.Токмака на 2017-2020 роки».
3. СЛУХАЛИ:
Шевченка В.М., помічника депутата ТМР Мікши B.C., з презентацією Програми підтримки
діяльності громадської організації «Центр розвитку та підтримки молодіжних ініціатив» у 20182020 роках, метою якої є залучення молоді до участі у громадському житті, сприяння
позитивним перетворенням у місті.
Устименка Ю.В., головного лікаря КП «ТЦПМСД», з проханням доповнити перелік місцевих
програм на 2018 рік двома програмами:
1. Забезпечення інвалідів, мешканців м.Токмака виробами медичного призначення в
амбулаторних умовах згідно індивідуальної програми реабілітації на 2018 рік.
2. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги населенню м.Токмака на 2018-2020 роки.
Поліщук С.В., члена гуманітарної комісії, з питанням до Мамчак Н.В.: на комісії по
життєзабезпеченню міста піднімалося питання стосовно підготовки технічної документації для
будинків, де створено ОСББ. Майже в усіх будинках технічна документація відсутня. З року в рік

обіцяється виділення коштів на поновлення технічної документації, але це не робиться. Світлана
Володимирівна наголосила на приділенні уваги цьому питанню.
ТТянтенко В.М.. лікаря стоматолога-оргодонта Токмацької ЦРБ, звільнену з посади 29.12.2017, з
проханням введення в штатний розпис КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного
лікування» 0,25 ставки стоматолога-ортодонта з метою продовження лікування дітей.
Тарасенка В.М.. виконуючого обов’язки головного лікаря КП «Токмацька багатопрофільна
лікарня інтенсивного лікування», який повідомив, що зубопротезне відділення перебуває на
самоокупності, адміністрація закладу направляє на 9-місячні курси лікаря, який буде працювати
на посаді стоматолога-ортодонта. Планується з 01.02.2018 послуги населенню стоматологаортодонта перевести в платні. Володимир Миколайович відмітив, що при бажанні Пащенко В.М.
працювати до призначення нового лікаря стоматолога-ортодонта, вона буде працювати в платних
послугах.
Хомічук О.І., член гуманітарної комісії, запропонував звернутися до міського голови
Котелевського І.В. з проханням включення до порядку денного чергової п’ятдесят шостої сесії
Токмацької міської ради програм:
- «Програма підтримки діяльності громадської організації «Центр розвитку та підтримки
молодіжних ініціатив» у 2018-2020 роках»,
- «Забезпечення інвалідів, мешканців м.Токмака виробами медичного призначення в
амбулаторних умовах згідно індивідуальної програми реабілітації на 2018 рік»,
- «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги населенню м.Токмака на 2018-2020 роки».
Голосували:
• За - 4
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 1 (Шаповал В.Д. - відсутній)
ВИРІШИЛИ:
3 .1. Звернутися до міського голови Котелевського І.В. з проханням включення до порядку
денного п’ятдесят шостої сесії Токмацької міської ради програм:
- «Програма підтримки діяльності громадської організації «Центр розвитку та підтримки
молодіжних ініціатив» у 2018-2020 роках»,
- «Забезпечення інвалідів, мешканців м.Токмака виробами медичного призначення в
амбулаторних умовах згідно індивідуальної програми реабілітації на 2018 рік»,
- «Розвиток первинної медико-санітарної допомоги населенню м.Токмака на 2018-2020 роки».

Голова

В.Д.Шаповал

