ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

м.Токмак

20.02.2018

ПРОТОКОЛ №3

засідання постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я
Присутні члени комісії:
Ходальська Т.В. (секретар), Плаксіна О.В., Поліщук С.В., Хомічук О.І.,
в і д с у т н і : Пасєвін В.В. і Шаповал В.Д.(голова і заступник голови комісії);
присутні депутати Токмацької міської ради (далі ТМР): Чуб О.О. (секретар ради),
Мащенко І.Г. (заст. голови постійної комісії ради з питань планування, бюджету і
фінансів - начальник управління соціального захисту населення ТМР, Капінус С.А.;
запрошені: Корж О.М. - начальник відділу культури ТМР, Похвалітова Н.В. - заст.
начальника управління комунальної власності ТМР, Аненко Л.М. - начальник
відділу економіки виконкому ТМР, Устименко Ю.В. - головний лікар КУ
«Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР, Тарасенко В.М.
заст.головного лікаря КП «Токмацька
багатопрофільна лікарня інтенсивного
лікування» ТМР, Голод В.І. - головний редактор газети «Наше місто Токмак.
Слухали: Ходальську Т.В.- у зв’язку з наявністю кворуму запропонувала
розпочати роботу комісії та обрати головуючим засідання (за телефонним
дорученням голови комісії) депутата Хомічука О.І. Голосували: ЗА- одноголосно.
Слухали: Хомічука О.І. - запропонував затвердити порядок денний засідання
комісії, виходячи з проекту порядку денного чергової сесії міськради та заяв, що
надійшли на адресу комісії; при цьому, звернення від посадових осіб з питань, що
потребують виділення певних коштів, у разі неявки їх (або представників) на комісію
(для обгрунтування і пояснень) не розглядати. Голосували: ЗА- одноголосно.

Порядок денний:
1.Про припинення комунальної установи «Токмацький центр первинної медикосанітарної допомоги» ТМР шляхом перетворення в комунальне підприємство
«Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР. -Похвалітова Н.В.
2.Про припинення комунальної установи Токмацька центральна районна лікарня
шляхом перетворення в комунальне підприємство «Токмацький центр з
профілактики та боротьби зі СНІДом» ТМР. - Похвалітова Н.В.
3.Про внесення змін до рішення ТМР від 10.08.2017 №1 «Про ефективне
використання ресурсів галузі охорони здоров’я міста Токмака». - Похвалітова Н.В.
4.Про звіт виконкому міської ради щодо виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста Токмак за 2017 рік. -Аненко Л.М.
5.Про Стратегічний план розвитку міста Токмака Запорізької області на період
2018-2027роки. - Аненко Л.М.
6.Про виконання Програми зайнятості населення м. Токмака на період до 20Ь
року, затвердженої рішенням сесії ТМР від 25.05.2013 №8. -Мащенко І.Г.
7.Про Програму зайнятості населення м.Токмака на 2018-2020рр. -Мащенко І.Г.
8.Про Міську програму та заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці ті
виробничого середовища на 2018-2022 роки у м.Токмак. -Мащенко І.Г.
9.Про роботу засобів масової інформації в м.Токмак. -Голод В.І.
10.Різне.
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-Тарасенко В.М. надав пояснення щодо цих пропозицій і ^ а ж е н ь
-Хомічук О.І. запропонував підтримати проект рішення
р
комунальної установи Токмацька центральна районна лікарня шляхом перета°Рення
в комунальне підприємство «Токмацький центр з профілактики та боротьби з,
СНІДом» Токмацької міської ради». Голосували: ЗА- одноголосно.

3 С Похвалітову Н.В., яка відмітила, що з метою приведення рішення ТМР ви
10.08.2017 №1 «Про ефективне використання ресурсів галузі охорони здоров я міст,
Токмака» у відповідність з нормативними вимогами, необхідно д^ В™ ТИ^ ™ в
вказаного рішення підпунктом 2.3. такого змісту. « ому
й
«Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР п сля при[ _
майна, вказаного в пункті 2 цього рішення, внести відповідні зміни до дію
договорів безоплатної позички, в частині зміни назви та реквізитів стор
«Позичкодавець», залишивши інші умови договорів без змін».
ВИСТУПИЛИ:
Хомічук О.І. запропонував підтримати проект рішення «Про внесення змін р
рішення ТМР 10.08.2017 №1 «Про ефективне використання ресурсів галузі охорон
здоров’я міста Токмака». Голосували: ЗА- одноголосно.

4.СЛУХАЛИ:
Аненко Л.М. з інформацією про виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку міста Токмак за 2017 рік 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
соціально-економічного та культурного розвитку міста Токмака за 2017 рік в частині
розгляду гуманітарної комісії прийняти до відома. Голосували: ЗА- одноголосно.
5.СЛУХАЛИ:
.
.
Аненко Л.М., яка нагадала, що в січні 2018 року на засіданнях постійних комісій
всі депутати були ознайомлені з проектом Стратегічного плану розвитку міста
Токмака на період 2018-2027 роки, відмітила, що протягом місяця відділом
економіки виконкому ТМР приймалися зауваження та пропозиції щодо внесення
змін до стратегічного планування.
ВИСТУПИЛИ:
.
Хомічук О.І. запропонував підтримати проект рішення «Про затвердження
Стратегічного плану розвитку міста Токмака Запорізької області на період 2018-202
роки».
Голосували: ЗА- одноголосно.
6.СЛУХАЛИ:
Мащенка І.Г. з інформацією про виконання Програми зайнятості населення міста
Токмака на період до 2017 року, затвердженої рішенням сесії Токмацької міської
ради від 24.05.2013 №8, який відмітив, що рівень безробіття в Токмаку має
тенденцію до зниження: впродовж 2017 року в Токмацькому міськрайонному центрі
зайнятості перебувало на обліку 3 750 жителів міста, що майже на 10% менше ніж у
2016 році, коли на обліку перебувало 4112 осіб. Наголосив, що головною проблемою
ринку пра-ці залишається невідповідність пошуку та пропозиції робочої сили.
ВИСТУПИЛИ:
Хомічук О.І. запропонував інформацію про виконання Програми зайнятості
населення міста Токмака на період до 2017 року прийняти до відома. Голосували.
ЗА- одноголосно.
7.СЛУХАЛИ:
Мащенка І.Г., який повідомив, що Програма зайнятості населення м.Іокмака на
2018-2020 роки розроблена відповідно до ст.25, п.22 ч.І ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.18 Закону України «Про зайнятість
населення», пп.1 п.6 розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від
07 12 2017 №656 «Про розробку програми зайнятості», листа Запорізької
облдержадміністрації від 20.12.2017 №08-35/3826 з метою забезпечення реалізації
державної політики у сфері зайнятості населення та поліпшення ситуації на ринку
праці міста Токмака.
ВИСТУПИЛИ:
Хомічук О.І. запропонував підтримати
і рекомендувати депутатам і м г
затвердити Програму зайнятості населення м.Токмака на 2018-2020 роки.
Голосували: ЗА- одноголосно.
8.СЛУХАЛИ:

Мащенка І.Г., який повідомив, що Міська програма та заходи поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2018-2022 роки у м.Токмаку
розроблені відповідно до СТ.25, п.22 ч.І ст.26 Закону України «Про охорону праці» з
метою забезпечення конституційного права громадян на безпечні і нешкідливі умови
праці, запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням. Ігор
Генадійович відмітив, що при розробці заходів на виконання вказаної Програми
були враховані зауваження та доповнення депутата Токмацької міської ради
Хомічука О.І., а саме «п.3.4. Обладнання кабінету з охорони праці за кошти Фонду
соціального страхування України».
ВИСТУПИЛИ:
Хомічук О.І. запропонував підтримати
і рекомендувати депутатам ТМР
затвердити Міську програму та заходи поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2018-2022 роки у м.Токмаку. Голосували. ЗАодноголосно.
9.СЛУХАЛИ:
Голода В.І. з інформацією про роботу редакції газети «Наше місто Токмак» за
2017 рік. Віталій Іванович відмітив, що , якщо за підсумками 2016 року КП «Газета
«Наше місто Токмак»» мала збиток 48 012 грн., то у 2017 році - 18 264 грн.
прибутку, підприємство за звітний період не має заборгованості по зарплаті, сплаті
податків і обов’язкових платежів. Наголосив, що відповідно до Закону України про
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації,
який вступив у дію 01 січня 2016 року, реформування КП «Газета «Наше місто
Токмак»», яке має завершитись до кінця 2018 року, не відбувається.
ВИСТУПИЛИ:
Хомічук О.І. запропонував інформацію про роботу редакції газети «Наше місто
Токмак» за 2017 рік взяти до відома. Голосували: ЗА- одноголосно.
10.СЛУХАЛИ:
Корж О.М. з клопотанням щодо виділення відділу культури додаткових коштів у
сумі 14 177,44 грн. (лист відділу культури від 16.02.2018 №69):
І. На виконання заходів з підключення до системи «Клієнт казначейства
казначейство»: придбання комп’ютера (1 шт.) —7 000 грн. та придбання захищених
засобів носіїв інформації (3 шт.) - 3 000 грн.
11. На навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту працівників відділу
культури, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань
цивільного захисту (6 осіб) - 4 177, 44 грн.
Поліщук С.В. з питанням до Тарасенка В.М., як в.о. головного лікаря
Токмацької ЦРЛ, про причини тимчасового прийняття працівників на роботу.
Тарасенко В.М. відповів, що, згідно чинного законодавства, він, як керівник, не
має права приймати працівників за безстроковим трудовим договором в зв’язку з
тим, що Токмацька райдержадміністрація заключила договір з Токмацькою ЦРЛ т
лікування мешканців району на 3 місяці, виділила кошти 2,5 млн. грн., замісті
обіцяних 8 млн. Якщо район прийме рішення про продовження договору Т£
фінансування, працівники будуть на цей термін працевлаштовані. У випадку, кол*
договір не буде продовжено, медиків доведеться скорочувати. Володимщ
Миколайович наголосив, що він звертався до керівництва району з прохання?*
заключения договору на рік, а оплати поквартально, але порозуміння з районной
адміністрацією не знайшов.

О.І. звернувся до Тарасенка В.М. з проханням до чергової, 60-ї, сесії
надати протокол загальних зборів трудового колективу, на яких були обрані
представники до складу конкурсної комісії на зайняття посади головного лікаря КП
«Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ТМР.
Х ом ічук

Головуючий

Секретар
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О.І.Хомічук
Т.В.Ходальська

