ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
17.08.2018

№10

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., Плаксі на О.В., Хомічук О.І. - члени комісії
Мамчак Н.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ТМР
- Степура С. А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ТМР
- Чуб О.О. - секретар Токмацької міської ради
- Аненко JI.M. - начальник відділу економіки виконкому ТМР
- Черкасова C.B. - начальник відділу освіти ТМР
Сулімова JI.I. —головний спеціаліст відділу культури ТМР
- Устименко Ю.В. - головний лікар КП «Токмацький центр первинної медико-санітарної
допомоги» ТМР
Відсутні; 1 (Шаповал В. Д.)
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 звіт виконкому міської ради щодо виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста Токмак за І півріччя 2018 року,
Аненко Л.М.
3. Про хід виконання у 2018 році Стратегічного плану розвитку міста Токмака Запорізької
області на період 2018-2036 роки.
Аненко Л.М.
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»».
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В., який ознайомив з листами та зверненнями, що надійшли до постійної комісії з
гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я:
" Лист КНП «Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР віл
17.08.2018 №204/01 про виділення додаткових коштів у сумі 100 000 грн. на виконання
Постанови Кабінету Міністрів України від 03 .12.2009 №1301 «Про затвердження
Порядку забезпечення інвалідів і дітей інвалідів технічними та іншими засобами»;
" Дист КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікуріяння» ТМР від

1.6-08.2018 №03/1623 про виділення додаткових коштів у сумі 75 000 грн. для виплати
заробітної плати трьом лікарям-інтернам в серпні-грудні 2018 року;

Лист КП «Токмацька багатодрофільна лікарня інтенсивного лікування» TMP від
16.08.2018 №03/1621 про виділення додаткових коштів:
- 22 573 грн. - для проведення обов’язкових бактеріологічних досліджень на холеру;
- 16 312 грн. - для сплати за обстеження медичних працівників на носійство збудників
кишкової інфекції;
- 51 437 грн. - для оплати послуг з повірки медичного обладнання (апарат УЗД,
тонометри, манометри, лінзи для лікарів-офтальмологів, ваги та ін.);
- 10 027 грн. - для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для лікарні;
- 7 880 грн. - для проведення держповірки двох лічильників тепла;
- 32 168 грн. - для проведення переобладнання та косметичного ремонту приміщень
соматичного відділення;
- 16 082 грн. - для переобладнання приміщень денного стаціонару, кабінету УЗД,
ендоскопічного кабінету, кабінету для лікаря в палатах амбулаторного гемодіалізу,
санітарної кімнати для пацієнтів з обмеженими можливостями;
Лист КП «Токмацька багатодрофільна лікарня інтенсивного лікування» IM P від
10.08.2018 №03/1601 про виділення додаткових коштів у сумі 330 540 грн. для
забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет м. Токмака;
Лист Токмацької міської благодійної організації «Інтелект Токмак» від 31.07.2018 №34
про облаштування подвір’я школи №2 тротуарною плиткою (784 м2);
Лист відділу культури ТМР від 13.08.2018 №280 про виділення додаткових коштів:
- 100 000 грн. - на заміну металевих дверей вхідної групи міського Будинку культури;
- 100 000 грн. - на ремонт аварійних виходів великої концертної зали міського
Будинку культури;
- 11 770 грн. - для проходження медичного огляду працівниками закладів культури;
- З 000 грн. - для ремонту двох вентиляційних труб біля дитячої музичної школи;
- 94 000 грн. - для виконання припису Токмацькош міськрайонного сектору ГУ
ДСНС України у Запорізькій області по усуненню порушень, виявлених під час
планової перевірки міського Будинку культури у сфері пожежної безпеки,
цивільного захисту та техногенної безпеки (обладнання системою пожежної
сигналізації, придбання 10 порошкових та 10 вуглекислотних вогнегасників);
Лист відділу освіти ТМР вщ 14.08.2018 №117 про виділення додаткових коштів:
- 20 000 грн. - для заключения договорів на проведення відомчого лабораторного
контролю з Василівською державною лабораторією ветеринарної медицини;
- 15 600 грн. - для проведення перевірки теплових лічильників;
Лист виконкому ТМР від 14.08.2018 №104 про виділення додаткових коштів у сумі 2 000
грн. для фінансування програми «Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту на 2018-2020 роки» (участь 18 усиновдювачів, опікунів,
піклувальників, прийомних батьків у обласному заході, присвяченому Дню усиновлення);
Лист ДЮСШ «Дизеліст» від 06.08.2018 №104 про виділення додаткових коштів у сумі
12 994 грн. на оплату електроенергії у П півріччі 2018 року;
Лист управління соціального захисту населення ТМР від 14.08.2018 №2372/06 про
виділення додаткових коштів у сумі 3 000 грн. для проведення заходу до Дня чнянь і
оплати канцтоварів;
Лист КУ Токмацька центральна районна лікарня від 03.08.2018 №03/2395 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 ).
Поліщук С.В. запропонувала підтримати звернення КП «Токмацька багатопрофільна
лікарня інтенсивного лікування» щодо виділення коштів для проведення обов’язкових
бактеріологічних досліджень на холеру (22 573 грн.) та звернення відділу освіти ТМР
щодо виділення коштів для заключения договорів на проведення відомчого лабораторного
контролю з Василівською державною лабораторією ветеринарної медицини (20 000 грн.) і
для проведення перевірки теплових лічильників (15 600 грн ).
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
ВИРІШИЛИ:
1.1. Листи КНП «Токмацький центр лервинної медико-санітарної допомоги» ТМР від
17.08.2018 №204/01, КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ТМР
від 16.08.2018 №03/1623, від 10.08.2018 №03/1601 та від 16.08.2018 №03/1621, Токмацької
міської благодійної організації «Інтелект Токмак» від 31.07.2018 №34, відділу культури
ТМР від 13.08.2018 №280, виконкому ТМР від 14.08.2018 №104, ДЮСІП «Дизеліст» від
06.08.2018 №104, управління соціального захисту населення ТМР від 14 08.2018 №2372/06,
КУ Токмацька центральна районна лікарня від 03.08.2018 №03/2395 прийняти до відома.
1.2. Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
щодо виділення коштів у сумі 22 573 грн. КП «Токмацька багатопрофільна лікарня
інтенсивного лікування» для проведення обов’язкових бактеріологічних досліджень на
холеру та відділу освіти 20 000 грн. для заключения договорів на проведення відомчого
лабораторного контролю з Василівською державною лабораторією ветеринарної медицини і
15 600 грн. для проведення перевірки теплових лічильників.
2. СЛУХАЛИ:
Аненко Л.М. з інформацією про виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку міста Токмака за І півріччя 2018 року в частині розгляду гуманітарної комісії
(соціальний та гуманітарний розвиток, забезпечення умов для сталої роботи організацій і
установ соціально-культурної сфери (охорона здоров’я, освіта, підтримка сімей дітей та молоді,
культура, фізична культура та спорт)).
ВИСТУПИЛИ:
Хомічук О.І. запропонував звіт виконкому міської ради щодо виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста Токмака за І півріччя 2018 року в частині розгляду
гуманітарної комісії прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За- 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:
2.1.
Звіт виконкому міської ради щодо виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста Токмака за І півріччя 2018 року (соціальний та гуманітарний
розвиток, забезпечення умов для сталої роботи організацій і установ соціально-культурної
сфери (охорона здоров’я, освіта, підтримка сімей дітей та молоді, культура, фізична культура
та спорт)) прийняти до відома.
3. СЛУХАЛИ:
Аненко Л.М. з інформацією про хід виконання у 2018 році Стратегічного плану розвитку
міста Токмака Запорізької області на період 2018-2036 роки, а саме стратегічного напрямку В
(соціальний розвиток).

ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В. запропонував звіт щодо виконання у 2018 році стратегічного напрямку В
Стратегічного плану розвитку міста Токмака Запорізької області на період 2018-2036 роки
прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За-5
• Проти - 0
• Утримались- 0
Не голосували - 0
ВИРІШИЛИ:
ЗА.
Звіт щодо виконання у 2018 році стратегічного напрямку В Стратегічного плану
розвитку міста Токмака Запорізької області на період 2018-2036 роки прийняти до відома.

Голова

В.В.Пасєвін

Секретар

Т.В.Ходальська

