ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Полтава

№3

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, Гранчак Наталія
Степанівна, Ждан Вячеслав Миколайович, Середа Максим Володимирович,
Фещенко Олег Володимирович.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович

перший заступник голови обласної ради

Бєлоножко
Олег Вячеславович

заступник голови обласної ради

Синєгубов
Олег Васильович

голова обласної державної адміністрації

Лунін
Дмитро Сергійович

перший заступник голови
державної адміністрації

Хардін
Олег Олександрович

депутат обласної ради, голова постійної
комісії обласної ради з питань
правоохоронної діяльності, боротьби з
корупцією, забезпечення прав і потреб
військових та учасників бойових дій

Глушко
Володимир Іванович

виконуючий
обов’язки
заступника
керівника
апарату
–
керуючого
справами виконавчого апарату обласної
ради, заступник керуючого справами –
начальник
відділу
організаційного
забезпечення
діяльності
ради
виконавчого апарату обласної ради

обласної
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Метельска
Лариса Євгенівна

заступник
начальника
відділу
юридичного забезпечення виконавчого
апарату обласної ради

Лисак
Віктор Петрович

директор
Департаменту
охорони
здоров'я
Полтавської
облдержадміністрації

Мороховець
Ігор Анатолійович

виконувач
обов’язків
начальника
управління майном обласної ради

Павлусенко
Оксана Іванівна

виконувач
обов’язків
директора
Полтавського обласного комунального
підприємства «ПОЛТАВАФАРМ»

Порядок денний:
1. Про діяльність Полтавського обласного комунального підприємства
«ПОЛТАВАФАРМ», його фінансовий та матеріальний стан та перспективи
подальшої роботи підприємства.
Лисак Віктор Петрович ‒ директор
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації

2. Різне
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який запропонував затвердити
запропонований порядок денний засідання постійної комісії.

вцілому

ВИРІШИЛИ:
Затвердити в цілому запропонований порядок денний комісії
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
1. Про діяльність Полтавського обласного комунального підприємства
«ПОЛТАВАФАРМ», його фінансовий та матеріальний стан та перспективи
подальшої роботи підприємства.
СЛУХАЛИ: В. Лисака, який ознайомив присутніх з основними показниками
діяльності
Полтавського
обласного
комунального
підприємства
«ПОЛТАВАФАРМ», його фінансовим та матеріальним станом та
перспективами подальшої роботи підприємства.
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Зокрема, було поінформовано, що до складу підприємства входять 167 аптечних
закладів, фактично ж відпуском лікарських засобів нині займається близько 80
аптечних закладів. Упродовж останніх років на підприємстві суттєво знизився
товарообіг, який у 2018 році становив 470 млн грн, у 2019 році – близько 370
млн грн.
Станом на 1 грудня 2020 року прострочена заборгованість ПОКП
«Полтавафарм» перед постачальниками за отримані лікарські засоби та надані
послуги складає понад 30 млн. грн. Існує також заборгованість із виплати
заробітної плати – 5,4 млн. грн. та зі сплати податків – 4,3 млн. грн.
Також було зауважено, що незадовільний фінансовий стан ПОКП
«ПОЛТАВАФАРМ» був викликаний багатьма чинниками: конкуренцією на
фармацевтичному ринку, неефективним менеджментом, відсутністю роботи
щодо поліпшення асортименту лікарських засобів, необдуманим витрачанням
фонду заробітної плати тощо. І навіть ті заходи, які були напрацьовані
депутатами
обласної
ради
попереднього
скликання
спільно
з
облдержадміністрацією, не дали позитивних результатів.
ВИСТУПИЛИ: О. Синєгубов, який коротко ознайомив з результатом аудиту
підприємства та повідомив про заходи, які проводились обласною державною
адміністрацією для підтримки підприємства. Також повідомив про те, що є
заборона Антимонопольного комітету України про поповнення статутного
капіталу ПОКП «ПОЛТАВАФАРМ» з обласного бюджету. Повідомив про
необхідність прийняття виваженого рішення щодо подальшого функціонування
підприємства.
О. Бєлоножко, який висловив думку про те, що варто розглянути усі
варіанти порятунку підприємства, яке має досить розгалужену мережу й
працює в тих населених пунктах, де комерційним структурам працювати не
вигідно.
О. Величко, Н. Гранчак, які задали голові обласної державної
адміністрації уточнюючі питання стосовно причин збитковості підприємства.
Д. Лунін, який повідомив, що ПОКП «ПОЛТАВАФАРМ» виконує
соціальну функцію, що також вплинуло на прибуток підприємства (через
мінімальну націнку на товари) та повідомив про відсутність механізму
поповнення статутного капіталу підприємства.
М. Середа, який наголосив на відсутність управлінського контролю при
призначенні керівників ПОКП «Полтавафарм». Наголосив на тому, що найбільше
конкурентне навантаження у підприємства було у 2005-2007 роках, проте
підприємство було прибуткове і лише з 2014 року стало збитковим. Також вніс
пропозицію змінити структуру підприємства, яка є зраз та передати майно громадам,
які будуть за нього відповідати та будуть зацікавлені, щоб у них були комунальні
аптеки, які виконують соціальну функцію. Зачитав рішення Кременчуцької міської
ради Кременчуцької району Полтавської області від 26.01.2021 «Про надання згоди
на безоплатне прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної
громади нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна» та рішення
Кременчуцької районної ради Полтавської області від 27.01.2021 «Про звернення
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депутатів Кременчуцької районної ради Полтавської області до Полтавської обласної
ради щодо передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної
громади індивідуально визначеного майна Полтавського обласного комунального
підприємства «Полтавафарм», яке розташовується в місті Кременчуці».

М. Виноград, повідомив, що знайомий з діяльністю підприємства з 1991
року в часи, коли підприємство було монополістом, до його діяльності не
виникало ніяких питань. Але з запровадженням ринку медичних препаратів
підприємство почало зменшувати свою діяльність.
Л. Корнієнко, яка повідомила, що з 2005 року через систему ПОКП
«ПОЛТАВАФАРМ» реалізовувалась програма забезпечення чорнобильців
медикаментами. Кошти виділялись з обласного бюджету та до 2019 року ця
сума складала 3 млн грн., а після 2019 року - 4 млн грн. На даний час програма
діє і виділені кошти з обласного бюджету. Проте договори зараз будуть
заключати вже органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних
громад. Після проведеного аналізу з’ясувалось, що 40 громад будуть заключати
договори з приватними фармацевтичними компаніями, 20 поки що перемовини
з ПОКП «Полтавафарм», тому для уникнення соціальної напруги потрібно
прийняти рішення стосовно подальшої діяльності підприємства.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської
обласної державної адміністрації В. Лисака щодо діяльності Полтавського
обласного комунального підприємства «ПОЛТАВАФАРМ», його фінансового
та матеріального стану та перспектив подальшої роботи підприємства взяти до
відома.
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування територіальних
громад Полтавської області визначитись з доцільністю подальшої діяльності на
їх територіях структурних підрозділів ПОКП «ПОЛТАВАФАРМ» та
можливості їх утримання за кошти відповідних територіальних громад.
3. Про результати
15 лютого 2021 року.

розгляду

поінформувати

постійну

комісію

до

Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

Голова постійної комісії

О. КУДАЦЬКИЙ

Секретар постійної комісії

О. ВЕЛИЧКО

