ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ
13.04.2018

№6

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., Хомічук О.І. - члени комісії
- Чуб 0 .0 . - секретар Токмацької міської ради
- Аненко Л. М. - начальник відділу економіки виконкому ТМР
- Черкасова C.B. - начальник відділу освіти ТМР
- Мащенко І.Г. - начальник управління соціального захисту населення ТМР
- Капінус С. А. - депутат ТМР
Відсутні: 1 (Плаксіна О.В.)
Порядок денний:
1 Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 21.12.2017 №4 «Про бюджет
м.Токмака на 2018 рік», №5 «Про затвердження Програм на 2018 рік».
2. Про перерозподіл штатних одиниць
Черкасова C.B.
3. Про надання пропозицій до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства.
Аненко Л.М.
4. Про внесення змін до складу комісії з припинення КУ Токмацька ЦРЛ шляхом
перетворення.
Чуб О.О.
1. СЛУХАЛИ:
Черкасову C.B., яка довела до відома, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 06.04.2016 №260-р функції і повноваження Державної санітарноепідеміологічної служби (крім функцій з реалізації державної політики у сфері
епідеміологічного нагляду) покладені на Державну службу з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба). Головне управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій області звернулося до департаменту освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації щодо організації виконання постанови МОЗ
України від 07.11.2001 №139 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм
«Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування»» (р.4
п.4-1).
Світлана Вікторівна звернулася з проханням сприяння виділенню коштів у сумі 4 200 грн./
рік на один навчальний заклад для заключения договорів з Василівською державною
лабораторією ветеринарної медицини на проведення відомчого лабораторного контролю,
своєчасність проведення якого лягає на суб’єкта господарювання.
Черкасова C.B. порушила також питання щодо сприяння виділенню коштів на
проходження періодичного медичного огляду працівниками навчальних закладів.

Машенка ІГ з проханням сприяння виділенню коштів у сумі 5 000 грн. на придбання
стільців для управління соціального захисту населення.
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В. запропонував:
- підтримати питання щодо виділення коштів відділу освіти для заключення договорів з
Василівською державною лабораторією ветеринарної медицини на проведення відомчого
лабораторного контролю;
- підтримати питання щодо виділення 5 000 грн. управлінню соціального захисту населення
для придбання стільців;
- відділу освіти до засідання планово-бюджетної комісії, яке відбудеться 17.04, підготувати
інформацію про кількість працівників для проходження медогляду;
- виконуючому обов’язки БЛІЛ до засідання планово-бюджетної комісії підготувати
розрахунки собівартості медогляду педагогічного працівника.
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 коштів відділу освіти для заключення договорів з Василівською державною
лабораторією ветеринарної медицини на проведення відомчого лабораторного контролю.
1.2. Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо
виділення коштів у сумі 5 000 грн. управлінню соціального захисту населення для
придбання стільців.
1.3. Тарасенку В.М., виконуючому обов’язки головного лікаря КЗГ «Токмацька багатопрофільна
лікарня інтенсивного лікування», на чергове засідання планово-бюджетної комісії, яке
відбудеться 17.04, підготувати розрахунки собівартості медогляду педагогічного
працівника.
1.4. Черкасовій С.В., начальнику відділу освіти, на чергове засідання планово-бюджетної
комісії, яке відбудеться 17,04, підготувати інформацію про кількість працівників для
проходження медогляду.

2. СЛУХАЛИ:
Черкасову С.В. з проектом рішення міської ради «Про перерозподіл штатних одиниць»: з
05.06.2018 виключити з штатних розписів дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних
комплексів та ДЮСШ 11,25 штатних одиниць медичної сестри і ввести їх в штатний розпис КУ
«Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги», передати і асигнування на виплату
заробітної плати в сумі 390 035 грн.
Світлана Вікторівна відмітила, що дане рішення виникло в зв’язку з тим, що відповідно до
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285 забезпечення медичною
допомогою вихованців (учнів, студентів) загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється
шляхом:
- укладення навчальними закладами договору з амбулаторно-поліклінічним закладом, що має
ліцензію;
- або відкриття в навчальних закладах медичних кабінетів фізичними особами — підприємцями,
які провадять медичну практику на підставі ліцензії;
- або отримання навчальними закладами ліцензії та відкриття на підставі їх розпорядчого
документа медичного кабінету без утворення закладу охорони здоров’я, що діятиме відповідно
до положення про такий кабінет.
Черкасова С.В. зазначила, що навчальні заклади ліцензію не отримають через невідповідність
матеріальної бази.

ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В. запропонував підтримати проект рішення «Про перерозподіл штатних одиниць» і
винести його на сесію.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За- 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
ВИРІШИЛИ:
2.1.
Проект рішення міської ради «Про перерозподіл штатних одиниць» винести на сесію.
3. СЛУХАЛИ:
Аненко Л.М. з проектом рішення міської ради «Про надання пропозицій до Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства». Людмила
Миколаївна відмітила, що відділом економіки виконкому ТМР продовжується робота по
наданню пропозицій до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства щодо заходів по подоланню депресивносгі м. Токмака. Ознайомила зі
змінами, які пропонується внести до майбутньої державної цільової програми подолання
депресивносгі м. Токмака на 2018-2022 роки
ВИСТУПИЛИ:
Хомічук О.І. з пропозицією включити в Програму подолання депресивності повернення
центрального поштового відділення.
Пасєвін В.В. запропонував підтримати проект рішення «Про надання пропозицій до
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства» та
винести його на сесію.
ГОЛОСУВАЛИ:
• За- 5
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
ВИРІШИЛИ:
3 .1. Проект рішення міської ради «Про надання пропозицій до Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства» винести на сесію.
4. СЛУХАЛИ:
Чуб 0 .0 . з проектом рішення міської ради «Про внесення змін до складу комісії з
припинення КУ Токмацька ЦРЛ шляхом перетворення»
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В. запропонував проект рішення «Про внесення змін до складу комісії з
припинення КУ Токмацька ЦРЛ шляхом перетворення» винести на сесію
ГОЛОСУВАЛИ:
• За - З
• Проти - 0
• Утримались - 2
Не голосували: 0
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