ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
05 жовтня 2021 року

м. Полтава

№6

Головуючий: Кудацький Олександр Миколайович – голова постійної комісії.
Присутні: Корнієнко Людмила Василівна – заступник голови постійної комісії,
Величко Ольга Володимирівна – секретар постійної комісії.
Члени постійної комісії: Виноград Михайло Васильович, Ждан Вячеслав
Миколайович, Середа Максим Володимирович, Фещенко Олег Володимирович.
Відсутні: Гранчак Наталія Степанівна.
Взяли участь:
Бєлоножко
Олег Вячеславович

заступник голови обласної ради

Лунін
Дмитро Сергійович

перший заступник голови
державної адміністрації

Рижеченко
Катерина Сергіївна

заступник голови
адміністрації

Дядик
Олег Олегович

депутат обласної ради, член постійної
комісії обласної ради з питань аграрної
політики та земельних відносин

Паутова
Тетяна Олександрівна

заступник керівника апарату - керуючий
справами виконавчого апарату обласної
ради
заступник
керуючого
справами
–
начальник
відділу
організаційного
забезпечення діяльності ради виконавчого
апарату обласної ради

Левакіна
Оксана Віталіївна

Синявська
Тамара Григорівна

обласної

обласної
державної

начальник відділу юридичного забезпечен
ня виконавчого апарату обласної ради
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Лисак
Віктор Петрович

директор Департаменту охорони здоров'я
Полтавської
обласної
державної
адміністрації

Фоменко
Ірина Олександрівна

начальник служби у справах
обласної державної адміністрації

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник управління майном обласної
ради

Мороховець
Ігор Анатолійович

заступник начальника управління майном
обласної ради

Попова
Ірина Борисівна

головний
лікар
комунального
підприємства «Полтавський обласний
клінічний
шкірно-венерологічний
диспансер Полтавської обласної ради»

Гавловський
Леонід Олександрович

головний
лікар
Комунального
некомерційного
підприємства
«Великобагачанська центральна лікарня»
Великобагачанської селищної ради

Пилипенко
Олександр Володимирович

заступник голови
селищної ради

дітей

Великобагачанської

Представники ЗМІ
1. Про звіт головного лікаря комунального підприємства «Полтавський
обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної
ради» Попової Ірини Борисівни та погодження продовження дії трудового
контракту.
2. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про укладення контракту з
директором Полтавського обласного соціального центру матері та дитини, яка
пройшла конкурсний відбір».
3. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про затвердження обласної
Програми реконструкції та оснащення приймальних відділень лікарень
планового лікування, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу
населенню Полтавської області на 2022 – 2025 роки».
4. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про приймання-передачу
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
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5. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про надання згоди на
прийняття громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями
та спорудами за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Чутівка,
вул. Широка, 33 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
6. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про внесення змін та
доповнень до Комплексної програми соціального захисту населення
Полтавської області на 2021 – 2025 роки».
7. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту сімей з дітьми,
забезпечення охорони материнства і дитинства та подолання демографічної
кризи».
8. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо заходів посилення соціально-трудових
гарантій медичних працівників та державної підтримки дітей медичних
працівників, які померли внаслідок інфікування коронавірусною хворобою
(COVID-19)».
9. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України
та Верховної Ради України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати
додаткової пенсії у 2021 році».
10. Про інформацію щодо виконання у першому півріччі 2021 року заходів
Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на
2021-2025 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 38 (зі змінами).
11. Про звернення постійної комісії Миргородської районної ради Полтавської
області з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства та
дитинства.
12. Про звернення депутата Полтавської обласної ради Діденка О.Г стосовно
виплат заробітної плати медичним працівникам Комунального некомерційного
підприємства «Великобагачанська центральна лікарня» Великобагачанської
селищної ради та недопущення закриття лікувального закладу вторинного
рівня.
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який ознайомив присутніх з проєктом порядку
денного постійної комісії та запропонував взяти його за основу.
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ВИРІШИЛИ: Взяти запропонований проєкт порядку денного за основу
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який повідомив, що до постійної комісії надійшло
звернення голови Миргородської районної ради Гирки Н.О. з проханням зняти з
розгляду питання «Про звернення постійної комісії Миргородської районної
ради Полтавської області з питань соціальної політики, охорони здоров’я,
материнства та дитинства» у зв’язку з тим, що вона не може взяти участь у
засіданні комісії та перенести його на наступне засідання та запропонував
виключити вказане питання з порядку денного засідання постійної комісії та
перенести його на наступне засідання.
ВИРІШИЛИ:
Зняти з розгляду питання «Про звернення постійної комісії Миргородської
районної ради Полтавської області з питань соціальної політики, охорони
здоров’я, материнства та дитинства» та перенести його на наступне засідання
комісії.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який запропонував затвердити порядок денний в цілому.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання комісії в цілому.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Розгляд питань порядку денного.
І. Про звіт головного лікаря комунального підприємства «Полтавський
обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної
ради» Попової Ірини Борисівни та погодження продовження дії трудового
контракту.
СЛУХАЛИ: І. Попову, яка ознайомила присутніх з основними показниками
діяльності комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний
шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради», його
фінансовим та матеріальним станом та перспективами подальшої роботи
підприємства.
ВИСТУПИЛИ: В. Лисак, який додатково поінформував присутніх про
проблемні питання в роботі підприємства, його подальшу роботу та
запропонував переукласти трудовий контракт з головним лікарем терміном на
5 років.

М.Виноград, О. Кудацький, які висловили свої бачення щодо термінів
продовження контрактів.
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ВИРІШИЛИ:
1. Звіт головного лікаря комунального підприємства «Полтавський
обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної
ради» Попової Ірини Борисівни взяти до відома.
2. Погодити переукладення трудового контракту з головним лікарем
комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний
шкірновенерологічний диспансер Полтавської обласної ради» Поповою Іриною
Борисівною строком на 5 років.
3. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради підготувати
відповідний проєкт рішення обласної ради.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ІІ. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про укладення контракту з
директором Полтавського обласного соціального центру матері та дитини, яка
пройшла конкурсний відбір».
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який ознайомив присутніх з проєктом рішення.
ВИСТУПИЛИ: О. Кудацький, О. Величко, М. Середа, які порушили питання
стосовно терміну контракту на один рік, який передбачений проєктом рішення.
Л. Корнієнко, яка надала роз’яснення стосовно такого терміну.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника управління майном обласної ради С. Сагайдачного
взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про укладення контракту з директором
Полтавського обласного соціального центру матері та дитини, яка пройшла
конкурсний відбір».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ІІІ. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про затвердження обласної
Програми реконструкції та оснащення приймальних відділень лікарень
планового лікування, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу
населенню Полтавської області на 2022 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ: В. Лисака, який ознайомив присутніх з проєктом рішення та
основними завданнями, заходами та необхідністю прийняття такої програми.
ВИСТУПИЛИ: О. Кудацький, О. Величко, М. Середа, О. Дядик, М. Виноград,
які порушили питання стосовно можливостей бюджетів громад
співфінансувати проєкти, порушено питання кадрового забезпечення
приймальних відділень лікарень планового лікування їх матеріально-технічне
забезпечення.
Д. Лунін, який повідомив, що залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів
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є достатньо необхідно правильно ними розпоряджатись.
М. Виноград, який повідомив, що необхідна ініціатива самих місцевих
територіальнх громад для проведення таких робіт у приймальних відділеннях.
Т. Паутова, яка надала роз’яснення стосовно запропонованого проєкту
рекомендацій постійної комісії з цього питання.
О. Кудацький, який запропонував наступну пропозицію: «Перелік закладів
охорони здоров’я області, приміщень та перелік необхідного обладнання для
приймальних відділень лікарень планового лікування, які надають вторинну
(спеціалізовану) медичну допомогу населенню Полтавської області та
потребують поліпшення матеріально-технічної бази погоджуються постійними
комісіями обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення та з питань бюджету та управління майном».
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської
обласної державної адміністрації В. Лисака взяти до відома.
2.
Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
доповнити проєкт рішення пунктом такого змісту «Перелік закладів охорони
здоров’я області, приміщень та перелік необхідного обладнання для
приймальних відділень лікарень планового лікування, які надають вторинну
(спеціалізовану) медичну допомогу населенню Полтавської області та
потребують поліпшення матеріально-технічної бази погоджуються постійними
комісіями обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення та з питань бюджету та управління майном».
3.
Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
внести доопрацьований проєкт рішення.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
IV. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про приймання-передачу
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який ознайомив присутніх з основними тезами
проєкту рішення.
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію начальника
С. Сагайдачного взяти до відома.

управління

майном

обласної

ради

2.
Підтримати проєкт рішення «Про приймання-передачу майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
V. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про надання згоди на
прийняття громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями
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та спорудами за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Чутівка,
вул. Широка, 33 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
СЛУХАЛИ: І. Фоменко, яка ознайомила присутніх з основними тезами
запропонованого проєкту рішення та висловила пропозицію щодо його
підтримки.
ВИСТУПИЛИ: О. Кудацький, М. Середа, О. Фещенко, які задали доповідачу
уточнюючі питання стосовно запропонованого проєкту рішення.
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію начальника управління майном обласної ради
С. Сагайдачного та начальника служби у справах дітей Полтавської обласної
державної адміністрації І. Фоменко взяти до відома.
2.
Підтримати проєкт рішення «Про надання згоди на прийняття
громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с.Чутівка,
вул. Широка, 33 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
VI. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про внесення змін та
доповнень до Комплексної програми соціального захисту населення
Полтавської області на 2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ: Л. Корнієнко, яка ознайомила присутніх з основними тезами
запропонованого проєкту рішення.
ВИСТУПИЛИ: М. Середа, О. Фещенко, О. Дядик, які задали доповідачу
уточнюючі питання стосовно запропонованого проєкту рішення.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації Л. Корнієнко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до
Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на
2021 – 2025 роки».
Голосували: за –7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
VII. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту сімей з дітьми,
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забезпечення охорони материнства і дитинства та подолання демографічної
кризи».
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який повідомив, що оскільки на засіданні постійної
комісії відсутні доповідачі із зазначеного питання, то пропонується питання
зняти з розгляду та перенести на наступне засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ: В. Ждан, який запропонував розглянути запропонований проєкт
рішення.
ВИРІШИЛИ:
Зняти з розгляду постійної комісії у зв’язку з відсутністю доповідачів.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
VIII. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо заходів посилення соціально-трудових
гарантій медичних працівників та державної підтримки дітей медичних
працівників, які померли внаслідок інфікування коронавірусною хворобою
(COVID-19)».
ВИРІШИЛИ:
Зняти з розгляду постійної комісії у зв’язку з відсутністю доповідачів.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
IX. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України
та Верховної Ради України щодо необхідності підвищення пенсій і виплати
додаткової пенсії у 2021 році».
ВИРІШИЛИ:
Зняти з розгляду постійної комісії у зв’язку з відсутністю доповідача.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
X. Про інформацію щодо виконання у першому півріччі 2021 року заходів
Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на
2021-2025 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 38 (зі змінами)
СЛУХАЛИ: Л. Корнієнко, яка ознайомила присутніх з ходом виконання заходів
Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на
2021-2025 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 38 (зі
змінами).
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ВИСТУПИЛИ: О. Фещенко, який задав уточнюючі питання стосовно виплати
матеріальної допомоги, яка передбачена Програмою.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації Л. Корнієнко щодо виконання у
першому півріччі 2021 року заходів Комплексної програми соціального захисту
населення Полтавської області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням
пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання від 29.12.2020 № 38 (зі змінами) взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації забезпечити постійний
моніторинг виконання заходів Програми відповідно до визначених
повноважень.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
XII. Про звернення депутата Полтавської обласної ради О. Діденка стосовно
виплат заробітної плати медичним працівникам Комунального некомерційного
підприємства «Великобагачанська центральна лікарня» Великобагачанської
селищної ради та недопущення закриття лікувального закладу вторинного
рівня.
СЛУХАЛИ: Л. Гавловського, який ознайомив присутніх з ситуацією, яка склалась
з виплатою заробітної плати медичним працівникам Комунального
некомерційного підприємства «Великобагачанська центральна лікарня»
Великобагачанської селищної ради.
ВИСТУПИЛИ: В. Лисак, який наголосив на посиленні роботи по внесенню
даних в електронну базу даних статистичної інформації по кожному
пролікованому випадку.
М.Виноград, О. Фещенко, М. Середа, які висловили свої бачення стосовно
зазначеного питання порядку денного.
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного
підприємства «Великобагачанська центральна лікарня» Великобагачанської
селищної ради Л. Гавловського взяти до відома.

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної
державної адміністрації спільно з Білоцерківською, Гоголівською сільськими

10

радами та
Великобагачанською селищною радою розробити механізм
співпраці щодо вирішення проблемних питань в роботі Комунального
некомерційного підприємства «Великобагачанська центральна лікарня»
Великобагачанської селищної ради.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
XIII. РІЗНЕ
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який порушив питання надання психіатричної
допомоги особам, які страждають на психічні розлади та ознайомив присутніх з
переліком вільних приміщень закладів охорони здоров’я та обговорено
перспективи їх використання в майбутньому. Також порушено питання стану
справ, які зараз відбуваються з ПОКП «Полтавафарм».

Голова постійної комісії

О. КУДАЦЬКИЙ

Cекретар постійної комісії

О. ВЕЛИЧКО

