ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
10.04.2018

№5

м. Токмак
позачергового 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
- Мамчак Н.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ТМР
- Чуб О.О. - секретар Токмацької міської ради
- Корж О.М. - начальник відділу культури ТМР
- Черкасова C.B. - начальник відділу освіти ТМР
- Мащенко І.Г. - начальник управління соціального захисту населення ТМР
- Устименко Ю.В. - головний лікар КУ «Токмацький центр первинної медико-санітарної
допомоги» ТМР
Сєрікова О.І. - виконуючий обов’язки директора міського Будинку культури
- Капінус С. А. - депутат 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», від 21.12.2017 №5 «Про затвердження Програм на 2018 рік».
1. СЛУХАЛИ:
Корж О.М.. начальника відділу культури, з проханням виділення коштів у сумі 190 000 грн.:
- по програмі «Комплексна програма розвитку галузі культури в м.Токмак на 2015-2018
роки» - 180 000 грн. (поточний ремонт та комплексне обслуговування фонтану на площі
Будинку культури - 150 000 грн., придбання для міського Будинку культури проекційного
екрану зворотної проекції - 30 000 грн );
- придбання комп’ютера для музичної школи - 10 000 грн.
ВИСТУПИЛИ:
Сєрікова О.І., виконуючий обов’язки директора міського Будинку культури, зауважила, що
міському Будинку культури виповнилося 40 років, за цей період оформлення сцени не
змінювалось, воно не відповідає рівню сучасних вимог. Олена Іванівна відмітила на
необхідності придбання для сцени міського Будинку культури екрану зі зворотною
проекцією, який замінить задник сцени, а, виготовивши раму для екрану, його можна
використовувати і для оформлення урочистостей, які відбуваються на ганку Будинку
культури.
Пасєвін В.В. запропонував підтримати та звернутися до постійної комісії з питань
економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо виділення відділу культури коштів у сумі
190 000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 6
• Проти - 0

• Утримались - О
Не голосували: 0
Черкасову C.B.. начальника відділу освіти, з проханням видалення коштів у сумі 181 958 грн.:
- співфінансування програми «Нова школа для 1 класів» - 99 148 грн.;
- програма «Безпека життєдіяльності в закладах освіти м.Токмака на 2017-2020 роки» 50 ООО грн.;
- перевірку теплолічильників - 16 010 грн.;
- заключения договорів на проведення відомчого лабораторного контролю з Василівською
державною лабораторією ветеринарної медицини - 16 800 грн. (2 дошкільних заклади, 2
школи, 4 200 грн. на рік - 1 заклад).
Пасєвін В.В. запропонував підтримати та звернутися до постійної комісії з питань
економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо виділення відділу освіти коштів у сумі
181 958 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 6
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
Світлана Вікторівна звернулася з проханням дозволити перенести асигнування з КПК
0611010 «Надання дошкільної освіти» по ЗДО «Вербиченька» (поточний ремонт
каналізаційної мережі та водогону) на КІЖ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері освіти» у зв’язку з введенням програмних комплексів «СДО» та «€-звітність»,
необхідних для роботи з Держказначейством для придбання серверу та 2 системних блоків у
сумі 26 401 грн.
Устименка Ю.В.. головного лікаря КУ «Токмацький центр первинної медико-санітарної
допомоги», з проханням виділення коштів у сумі 100 000 грн. по програмі «Забезпечення
інвалідів, мешканців міста Токмака виробами медичного призначення в амбулаторних
умовах згідно індивідуальної програми реабілітації на 2018 рік».
Пасєвін В.В. запропонував підтримати та звернутися до постійної комісії з питань
економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо виділення ТЦПМСД коштів у сумі
100 000 грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 6
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
Машенка І.Г.. начальника управління соціального захисту населення ТМР, з проханням
виділення коштів у сумі 145 511 грн. :
- погашення заборгованості за проїзд автомобільним транспортом за 2015 рік по рішенню
суду - 138 800 грн.;
- погашення заборгованості за проїзд за 2015 рік чорнобильців - 1 211 грн.;
- перевезення дітей до оздоровчих таборів - 5 500 грн.
Пасєвін В.В. запропонував підтримати та звернутися до постійної комісії з питань
економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо виділення УСЗН коштів у сумі 145 511
грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За-6
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0

Мамчак Н .В ., профільного заступника міського голови, з проханням виділення КП «БШЛ»
коштів у сумі 138 ООО грн.:
- програма забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання нецукровий діабет - лікарськими засобами по м.Токмаку на 2018 рік - 39 ООО грн.;
- дизель в пологове відділення - 20 000 грн.;
- ремонт автомобілів - 30 000 грн.;
- придбання комп’ютерів (5 шт.) - 49 000 грн.
Пасєвін В.В. запропонував прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - 6
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
Шаповала В.Д., начальника відділу молоді та спорту, з проханням виділення на
спортспоруди коштів у сумі 41 650 грн..
- проведення зборів та змагань - 15 000 грн.;
- повернення коштів ДЮСШ «Дизеліст» - 15 000 грн.;
- придбання бактерицидних ламп - 11 650 грн.
ВИСТУПИЛИ:
Капінус С. А., депутат ТМР, член постійної комісії з питань економічного розвитку,
бюджету та фінансів, із зауваженням, що на попередній сесії було виділено 15 000 грн. на
спортспоруди для придбання бактерицидних ламп.
Шаповал В.Д., виконуючий обов’язки голови комісії, запропонував профільному
заступнику міського голови Мамчак Н.В. розібратися з листом відділу молоді та спорту
щодо придбання бактерицидних ламп.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За- 4
• Проти - 0
• Утримались - 1
Не голосували: 1 (Пасєвін В.В. - відсутній).
ВИРІШИЛИ:
. 1. Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
щодо виділення коштів:
- відділу культури 190 000 грн. (по програмі «Комплексна програма розвитку галузі
культури в м.Токмак на 2015-2018 роки» - 180 000 грн., придбання комп’ютера для
музичної школи - 10 000 грн.);
- відділу освіти 181 958 грн. (співфінансування програми «Нова школа для 1 класів» 99 148 грн.; програма «Безпека життєдіяльності в закладах освіти м.Токмака на 2017-2020
роки» - 50 000 грн.; заключения договорів на проведення відомчого лабораторного
контролю з Василівською державною лабораторією ветеринарної медицини - 16 800 грн.);
- КУ «Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» 100 000 грн. по програмі
«Забезпечення інвалідів, мешканців міста Токмака виробами медичного призначення в
амбулаторних умовах згідно індивідуальної програми реабілітації на 2018 рік»;
управлінню соціального захисту населення 145 511 грн. (погашення заборгованості за
проїзд автомобільним транспортом за 2015 рік по рішенню суду - 138 800 грн.; погашення
заборгованості за проїзд за 2015 рік чорнобильців —1 211 грн.; перевезення дітей до
оздоровчих таборів - 5 500 грн.).
1.2. Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
щодо надання дозволу відділу освіти перенести асигнування у сумі 26 401 грн. з КПК
0611010 «Надання дошкільної освіти» по ЗДО «Вербиченька» на КПК 0611161
«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти».
1.3. Інформацію щодо виділення КП «БЛІЛ» коштів у сумі 138 000 грн. прийняти до відома.

1.4. Мамчак Н.В., заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ТМР,
розібратися з листом відділу молоді та спорту щодо придбання бактерицидних ламп.

Голова
Секретар

В.В.Пасєвін
ґ

Т.В.Ходальська

