ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
26.09.2018

№11

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 О.І. - члени комісії
- Чуб 0 .0 . - секретар Токмацької міської ради
- Мамчак Н.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ТМР
Степура А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ТМР
Сидоренко О.В. - начальник управління комунальної власності ТМР
- Черкасова C.B. - начальник відділу освіти ТМР
- Корж О М. - начальник відділу культури ТМР
- Мащенко І.Г. - начальник управління соціального захисту населення ТМР
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 затвердження Порядку фінансування відшкодування вартості лікарських засобів з
бюджету м.Токмака.
Мамчак Н.В.
3. Про перерозподіл штатних одиниць.
Черкасова C.B.
4. Про роботу постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, соціальної політики та
охорони здоров’я.
Пасєвін В.В.
5. Про медичні огляди, що надаються КП «Токмацька БЛІЛ» ТМР.
Пасєвін В.В.
6. Про припинення комунальної установи Токмацька центральна районна лікарня шляхом її
ліквідації.
Сидоренко О.В.
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 запропонував підтримати проект рішення і винести його на сесію
ГОЛОСУВАЛИ:

• За - 6
^
• Проти- 0
\
• Утримались - 0
\
Не голосували: О
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»» винести на сесію.
——

СЛУХАЛИ:
Мамчак Н.В., яка ознайомила з проектом рішення міської ради «Про затвердження Порядку
фінансування відшкодування вартості лікарських засобів з бюджету м.Токмака». Наголосила,
що цей Порядок розроблений з метою забезпечення безперебійного фінансування державної
програми «Доступні ліки», відповідно до Порядку відшкодування вартості лікарських
засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 №152 «Про
забезпечення доступності лікарських засобів».
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В., який запропонував підтримати проект рішення і винести його на сесію.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За —6
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
ВИРІШИЛИ:
2.1. Проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку фінансування відшкодування
вартості лікарських засобів з бюджету м. Токмака» винести на сесію.

СЛУХАЛИ:
Черкасову С.В., яка ознайомила з проектом рішення міської ради «Про перерозподіл
штатних одиниць в установах та закладах освіти», а саме: до штатного розпису КУ
«Токмацький інклюзивно-ресурсний центр» ввести по штатній одиниці вчителя-логопеда та
вчителя-дефектолога, 0,5 ставки прибиральниці службових приміщень, виключивши штатну
одиницю вчителя-логопеда з логопедичного пункту та штатну одиницю завідувача
психолого-медико-педагогічної консультації з методичного кабінету.
ВИСТУПИЛИ.
Пасєвін В.В., який запропонував підтримати проект рішення і винести його на сесію.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 1 (Хомічук О.І. - відсутній)
ВИРІШИЛИ:
3.1. Проект рішення міської ради «Про перерозподіл штатних одиниць» винести на сесію.

СЛУХАЛИ:
Пасєвіна В.В. зі звітом про роботу постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної
політики та охорони здоров’я за період вересень 2017 року - вересень 2018 року. Зазначив,
що явка членів комісії залишається на високому рівні. Запропонував звіт про роботу комісії
прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 6
• Проти - 0
• Утримались - 0

Не голосували: 0
ВИРІШИЛИ:
4.1. Звіт голови постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, соціальної політики та
охорони здоров’я прийняти до відома.

5. СЛУХАЛИ:
Пасєвіна В.В. з проектом рішення міської ради «Про медичні огляди, що надаються КП
«Токмацька БЛШ» ТМР». Ознайомив з переліком пільгових категорій населення, які
звільнені від платних медичних послуг та безкоштовно проходять медичні огляди. Наголосив,
що цей перелік складений на підставі законодавчих актів України, якими встановлені пільги
для відповідних категорій громадян на першочергове безоплатне особисте і членів їх сімей
медичне обслуговування та медичні огляди.
ВИСТУПИЛИ:
Поліщук С.В. з питанням про відсутність в зазначеному переліку медичних та педагогічних
працівників.
Пасєвін В.В. відповів, що медичні та педагогічні працівники не мають пільг на безоплатні
медичні огляди, медичні огляди працівників бюджетних установ та організацій проводяться
за рахунок роботодавців. Віталій Валерійович запропонував підтримати проект рішення і
винести його на сесію.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За-5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 1 (Поліщук С.В. - відсутня)
ВИРІШИЛИ:
5.1. Проект рішення міської ради «Про медичні огляди, що надаються КП «Токмацька
БЛІЛ» ТМР» винести на сесію.
6. СЛУХАЛИ:
Сидоренка О.В. з проектом рішення міської ради «Про припинення комунальної установи
Токмацька центральна районна лікарня шляхом її ліквідації».
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В. запропонував підтримати проект рішення і винести його на сесію.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За-5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 1 (Поліщук С.В. - відсутня)
ВИРІШИЛИ:
6.1. Проект рішення міської ради «Про припинення комунальної установи Токмацька
центральна районна лікарня шляхом її ліквідації» винести на сесію.

Голова
Секретар
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