ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Полтава

№5

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

перший заступник голови обласної ради

Бєлоножко
Олег Вячеславович

заступник голови обласної ради

Рижеченко
Катерина Сергіївна

заступник голови обласної державної
адміністрації

Грекова
Марина Миколаївна

депутат обласної ради, член постійної
комісії обласної ради з питань екології
та раціонального природокористування

Барибіна
Яніна Олександрівна

депутат обласної ради, член постійної
комісії обласної ради з питань
молодіжної політики, спорту та туризму

Процай
Ігор Анатолійович

депутат
обласної
ради,
перший
заступник голови постійної комісії
обласної ради з питань бюджету та
управління майном
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Левакіна
Оксана Віталіївна

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

Метельска
Лариса Євгенівна

заступник
начальника
відділу
юридичного забезпечення виконавчого
апарату обласної ради

Клавдієва
Катерина Данилівна

директор
Полтавського
центру зайнятості

Куделич
Ігор Юрійович

заступник директора
охорони
здоров'я
облдержадміністрації

Мороховець
Ігор Анатолійович

заступник
начальника
майном обласної ради

Барвінко
Леонід Петрович

директор Токарівського
психоневрологічного інтернату

Бойко
Віктор Володимирович

головний
лікар
комунального
підприємства «Полтавський обласний
санаторій для дітей з порушенням
опорно-рухового апарату Полтавської
обласної ради»

Бриль
Ірина Миколаївна

головний
лікар
комунального
підприємства «Обласна клінічна лікарня
відновного лікування та діагностики з
обласними центами планування сім’ї та
репродукції людини, медичної генетики
Полтавської обласної ради»

Воронін
Сергій Михайлович

начальник Обласного бюро судовомедичної експертизи

Лобанов
Юрій Володимирович

головний
лікар
Комунального
підприємства – амбулаторії анонімного
лікування з наркології

обласного

Департаменту
Полтавської
управління
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Мацицький
Ігор Анатолійович

головний
лікар
комунального
підприємства «Полтавський обласний
центр терапії залежностей Полтавської
обласної ради»

Онищенко
Мирослав Станіславович

директор Кобеляцького
психоневрологічного будинку-інтернату

Севідов
Володимир Васильович

головний
лікар
комунального
підприємства
«Кременчуцький
обласний
онкологічний
диспансер
Полтавської обласної ради»

Топал
Наталія Дмитрівна

директор
комунальної
установи
«Підприємство
із
інженерного
супроводження
закладів
охорони
здоров’я Полтавської обласної ради

Шейко
Петро Андрійович

головний
лікар
комунального
підприємства «Полтавський обласний
лікарсько-фізкультурний
диспансер
Полтавської обласної ради»

Представники ЗМІ
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми зайнятості
населення Полтавської області на 2018-2020 роки».
центру зайнятості

2. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Програми зайнятості
населення Полтавської області на 2021-2023 роки».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про приєднання до всеукраїнської
ініціативи «Без бар’єрів» та підписання Меморандуму про розвиток
безбар’єрної архітектури в Полтавській області».
Величко Ольга Володимирівна – депутат

4. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної
Ради України щодо запровадження змін до системи призначення субсидій».
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5. Про звіт директора Токарівського психоневрологічного інтернату Барвінка
Леоніда Петровича та продовження дії трудового контракту строком на три
роки.
6. Про звіт директора Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату
Онищенка Мирослава Станіславовича та продовження дії трудового контракту
строком на три роки.
облдержадміністрації

7. Про звіт головного лікаря комунального підприємства «Обласна клінічна
лікарня відновного лікування та діагностики з обласними центами планування
сім’ї та репродукції людини, медичної генетики Полтавської обласної ради»
Бриль Ірини Миколаївни та продовження дії трудового контракту строком на
п’ять років.
8. Про звіт головного лікаря комунального підприємства «Полтавський
обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату
Полтавської обласної ради» Бойка Віктора Володимировича та продовження дії
трудового контракту строком на п’ять років.
9. Про звіт начальника Обласного бюро судово-медичної експертизи Вороніна
Сергія Михайловича та продовження дії трудового контракту строком на п’ять
років.
10. Про звіт головного лікаря Комунального підприємства – амбулаторії
анонімного лікування з наркології Лобанова Юрія Володимировича та
продовження дії трудового контракту строком на три роки.
11. Про звіт головного лікаря комунального підприємства «Полтавський
обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Полтавської обласної ради»
Шейка Петра Андрійовича та продовження дії трудового контракту строком на
три роки.
12. Про річні звіти керівників установ та закладів охорони здоров’я, що
знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст
області, про виконання показників ефективності використання спільного майна,
а також майнового стану установ та закладів за 2020 рік.
13. Про річні звіти керівників установ та закладів соціального захисту
населення , що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ і міст області, про виконання показників ефективності використання
спільного майна, а також майнового стану установ та закладів за 2020 рік.
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який повідомив, що у зв’язку з відсутністю
Величко Ольги Володимирівни – секретаря комісії, необхідно обрати
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тимчасово виконуючого обов’язки секретаря постійної комісії та запропонував
кандидатуру Гранчак Н. С.
ВИРІШИЛИ:
Обрати тимчасово виконуючого обов’язки секретаря постійної комісії
Гранчак Н. С.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який ознайомив присутніх з проєктом порядку
денного постійної комісії та запропонував взяти його за основу.
ВИРІШИЛИ:
Взяти запропонований проєкт порядку денного за основу
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який повідомив, що на розгляд комісії пропонується
винести ще ряд додаткових питань, зокрема:
1. Про звіт головного лікаря комунального підприємства «Кременчуцький
обласний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» Севідова
Володимира Васильовича та продовження дії трудового контракту строком на
п’ять років.
2. Про звіт головного лікаря комунального підприємства «Полтавський
обласний центр терапії залежностей Полтавської обласної ради» Мацицького
Ігоря Анатолійовича та продовження дії трудового контракту строком на п’ять
років.
3. Про звіт директора комунальної установи «Підприємство із інженерного
супроводження закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради» Топал
Наталії Дмитрівни та продовження дії трудового контракту строком на п’ять
років.
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про керівників
господарювання спільної власності територіальних громад області».

суб’єктів

5. Про проєкт рішення «Про внесення змін до положення про порядок та умови
надання разової грошової допомоги».
та запропонував включити їх до порядку денного засідання постійної комісії та
затвердити порядок денний в цілому.
ВИРІШИЛИ:
Доповнити порядок денний засідання комісії додатковими питаннями та затвердити
порядок денний засідання постійної комісії в цілому.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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Розгляд питань порядку денного.
I. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми зайнятості
населення Полтавської області на 2018-2020 роки».
СЛУХАЛИ: К. Клавдієву, яка ознайомила присутніх з основними показниками
Програми зайнятості населення Полтавської області на 2018-2020 роки та
станом її реалізації.
ВИСТУПИЛИ: О. Кудацький, М. Виноград, Н. Гранчак, Л. Корнієнко, які
задали уточнюючі питання директору Полтавського обласного центру
зайнятості.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Полтавського обласного центру зайнятості
Клавдієвої К.Д. про виконання Програми зайнятості населення Полтавської
області на 2018-2020 роки взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді підтримати проєкт рішення.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
II. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Програми зайнятості
населення Полтавської області на 2021-2023 роки».
СЛУХАЛИ: К. Клавдієву, яка ознайомила присутніх з основними показниками
Програми зайнятості населення Полтавської області на 2021-2023 роки.
ВИСТУПИЛИ: О. Кудацький, О. Фещенко, М. Виноград, які задали доповідачу
уточнюючі питання стосовно напрямків та заходів Програми зайнятості
населення Полтавської області на 2021-2023 роки.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Полтавського обласного центру зайнятості
Клавдієвої К.Д. про Програму зайнятості населення Полтавської області на
2021-2023 роки взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді підтримати проєкт рішення.
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Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
III. Про проєкт рішення обласної ради «Про приєднання до всеукраїнської
ініціативи «Без бар’єрів» та підписання Меморандуму про розвиток
безбар’єрної архітектури в Полтавській області».
СЛУХАЛИ: О. Лемешка, який ознайомив присутніх з основними тезами
запропонованого проєкту рішення та висловив пропозицію щодо його
підтримки.
ВИСТУПИЛИ: Л. Корнієнко, О. Фещенко, які задали доповідачу уточнюючі
питання стосовно запропонованого проєкту рішення.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про приєднання до
всеукраїнської ініціативи «Без бар’єрів» та підписання Меморандуму про
розвиток безбар’єрної архітектури в Полтавській області».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
IV. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної
Ради України щодо запровадження змін до системи призначення субсидій».
СЛУХАЛИ: І. Процая, який ознайомив присутніх з основними тезами
запропонованого ним проєкту рішення.
ВИСТУПИЛИ: Л. Корнієнко, яка, враховуючи важливість порушеного у
проєкті рішення питання, запропонувала підтримати проєкт рішення.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної
ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради
України щодо запровадження змін до системи призначення субсидій».
Голосували: за –5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
V. Про звіт директора Токарівського психоневрологічного інтернату Барвінка
Леоніда Петровича та продовження дії трудового контракту строком на три
роки.
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СЛУХАЛИ: Л. Барвінка, який ознайомив присутніх з основними показниками
діяльності Токарівського психоневрологічного інтернату, його фінансовим та
матеріальним станом та перспективами подальшої роботи інтернату.
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт директора Токарівського психоневрологічного інтернату Барвінка
Леоніда Петровича взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді продовжити дію трудового
контракту Барвінка Леоніда Петровича строком на три роки.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
VI. Про звіт директора Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату
Онищенка Мирослава Станіславовича та продовження дії трудового контракту
строком на три роки.
СЛУХАЛИ: М. Онищенка, який ознайомив присутніх з основними
показниками діяльності Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату,
його фінансовим та матеріальним станом та перспективами подальшої роботи
будинку-інтернату.
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт директора Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату
Онищенка Мирослава Станіславовича взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді продовжити дію трудового
контракту Онищенка Мирослава Станіславовича строком на три роки.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
VII. Про звіт головного лікаря комунального підприємства «Обласна клінічна
лікарня відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування
сім’ї та репродукції людини, медичної генетики Полтавської обласної ради»
Бриль Ірини Миколаївни та продовження дії трудового контракту строком на
п’ять років.
СЛУХАЛИ: І. Бриль, яка ознайомила присутніх з основними показниками
діяльності комунального підприємства «Обласна клінічна лікарня відновного
лікування та діагностики з обласними центами планування сім’ї та репродукції
людини, медичної генетики Полтавської обласної ради», його фінансовим та
матеріальним станом та перспективами подальшої роботи підприємства.
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ВИСТУПИЛИ: І. Куделич, який поінформував про те, що комісією з питань
бюджету та управління майном обласної ради прийнято рішення про
продовження контрактів лікарів на 3 роки.
М.Виноград, О. Кудацький, які висловили свої бачення щодо термінів
продовження контрактів.
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт головного лікаря комунального підприємства «Обласна клінічна
лікарня відновного лікування та діагностики з обласними центами планування
сім’ї та репродукції людини, медичної генетики Полтавської обласної ради»
Бриль Ірини Миколаївни взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді продовжити дію трудового
контракту Бриль Ірини Миколаївни строком на п’ять років
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
VIII. Про звіт головного лікаря комунального підприємства «Полтавський
обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату
Полтавської обласної ради» Бойка Віктора Володимировича та продовження дії
трудового контракту строком на п’ять років
СЛУХАЛИ: В. Бойка, який ознайомив присутніх з основними показниками
діяльності комунального підприємства «Полтавський обласний санаторій для
дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради», його
фінансовим та матеріальним станом та перспективами подальшої роботи
підприємства.
ВИСТУПИЛИ: І. Куделич, який дав позитивну оцінку з боку Департаменту
охорони здоров’я роботі керівника та запропонував продовжити дію трудового
контракту.
М.Виноград, Л. Корнієнко, які висловили свої бачення щодо термінів
продовження контрактів.
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт головного лікаря комунального підприємства «Полтавський
обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату
Полтавської обласної ради» Бойка Віктора Володимировича взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді продовжити дію трудового
контракту Бойка Віктора Володимировича строком на п’ять років.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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IX. Про звіт начальника Обласного бюро судово-медичної експертизи Вороніна
Сергія Михайловича та продовження дії трудового контракту строком на п’ять
років..
СЛУХАЛИ: С. Вороніна, який ознайомив присутніх з основними показниками
діяльності Обласного бюро судово-медичної експертизи, його фінансовим та
матеріальним станом та перспективами подальшої роботи підприємства.
ВИСТУПИЛИ: І. Куделич, який дав позитивну оцінку з боку Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації роботі керівника та запропонував
продовжити дію трудового контракту.
М.Виноград, О. Фещенко, які висловили свої бачення щодо термінів
продовження контрактів.
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт начальника Обласного бюро судово-медичної експертизи Вороніна
Сергія Михайловича взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді продовжити дію трудового
контракту Вороніна Сергія Михайловича строком на п’ять років
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
X. Про звіт головного лікаря Комунального підприємства – амбулаторії
анонімного лікування з наркології Лобанова Юрія Володимировича та
продовження дії трудового контракту строком на три роки.
СЛУХАЛИ: Ю. Лобанова, який ознайомив присутніх з основними показниками
діяльності Комунального підприємства – амбулаторії анонімного лікування з
наркології, його фінансовим та матеріальним станом та перспективами
подальшої роботи підприємства.
ВИСТУПИЛИ: І. Куделич, який дав позитивну оцінку з боку Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації роботі керівника та запропонував
продовжити дію трудового контракту.
М.Виноград, О. Фещенко, які висловили свої бачення щодо термінів
продовження контрактів.
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт головного лікаря Комунального підприємства – амбулаторії
анонімного лікування з наркології Лобанова Юрія Володимировича взяти до
відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді продовжити дію трудового
контракту Лобанова Юрія Володимировича строком на п’ять років.
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Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
XI. Про звіт головного лікаря комунального підприємства «Полтавський
обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Полтавської обласної ради»
Шейка Петра Андрійовича та продовження дії трудового контракту строком на
три роки.
СЛУХАЛИ: П. Шейка, який ознайомив присутніх з основними показниками
діяльності комунального підприємства «Полтавський обласний лікарськофізкультурний диспансер Полтавської обласної ради», його фінансовим та
матеріальним станом та перспективами подальшої роботи підприємства.
ВИСТУПИЛИ: І. Куделич, який дав позитивну оцінку з боку Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації роботі керівника та запропонував
продовжити дію трудового контракту.
М.Виноград, О. Фещенко, які висловили свої бачення щодо термінів
продовження контрактів.
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт головного лікаря комунального підприємства «Полтавський
обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Полтавської обласної ради»
Шейка Петра Андрійовича взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді продовжити дію трудового
контракту Шейка Петра Андрійовича строком на п’ять років.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
XII. Про звіт головного лікаря комунального підприємства «Кременчуцький
обласний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» Севідова
Володимира Васильовича та продовження дії трудового контракту строком на
п’ять років.
СЛУХАЛИ: В. Севідова, який ознайомив присутніх з основними показниками
діяльності
комунального
підприємства
«Кременчуцький
обласний
онкологічний диспансер Полтавської обласної ради», його фінансовим та
матеріальним станом та перспективами подальшої роботи підприємства.
ВИСТУПИЛИ: І. Куделич, який дав позитивну оцінку з боку Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації роботі керівника та запропонував
продовжити дію трудового контракту.
М.Виноград, О. Фещенко, які висловили свої бачення щодо термінів
продовження контрактів.
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ВИРІШИЛИ:
1. Звіт головного лікаря комунального підприємства «Кременчуцький
обласний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» Севідова
Володимира Васильовича взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді продовжити дію трудового
контракту Севідова Володимира Васильовича строком на п’ять років.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
XIII. Про звіт головного лікаря комунального підприємства «Полтавський
обласний центр терапії залежностей Полтавської обласної ради» Мацицького
Ігоря Анатолійовича та продовження дії трудового контракту строком на п’ять
років
СЛУХАЛИ: І. Мацицького, який ознайомив присутніх з основними показниками
діяльності комунального підприємства «Полтавський обласний центр терапії
залежностей Полтавської обласної ради», його фінансовим та матеріальним
станом та перспективами подальшої роботи підприємства.
ВИСТУПИЛИ: І. Куделич, який дав позитивну оцінку з боку Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації роботі керівника та запропонував
продовжити дію трудового контракту.
М.Виноград, О. Кудацький, які висловили свої бачення щодо термінів
продовження контрактів.
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт головного лікаря комунального підприємства «Полтавський
обласний центр терапії залежностей Полтавської обласної ради» Мацицького
Ігоря Анатолійовича взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді продовжити дію трудового
контракту Мацицького Ігоря Анатолійовича строком на п’ять років.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
XIV. Про звіт директора комунальної установи «Підприємство із інженерного
супроводження закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради» Топал
Наталії Дмитрівни та продовження дії трудового контракту строком на п’ять
років.
СЛУХАЛИ: Н. Топал, яка ознайомила присутніх з основними показниками
діяльності комунальної установи «Підприємство із інженерного супроводження
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради», її фінансовим та
матеріальним станом та перспективами подальшої роботи установи.
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ВИСТУПИЛИ: І. Куделич, який дав позитивну оцінку з боку Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації роботі керівника та запропонував
продовжити дію трудового контракту.
Л. Корнієнко, О. Кудацький, які висловили свої бачення щодо термінів
продовження контрактів.
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт директора комунальної установи «Підприємство із інженерного
супроводження закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради» Топал
Наталії Дмитрівни взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді продовжити дію трудового
контракту Топал Наталії Дмитрівни строком на п’ять років.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
XV. Про річні звіти керівників установ та закладів охорони здоров’я, що
знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст
області, про виконання показників ефективності використання спільного майна,
а також майнового стану установ та закладів за 2020 рік
СЛУХАЛИ: І. Куделича, який коротко ознайомив присутніх з основними
показниками річних звітів керівників установ та закладів охорони здоров’я, що
знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст
області, про виконання показників ефективності використання спільного майна,
а також майнового стану установ та закладів за 2020 рік
ВИСТУПИЛИ: О. Кудацький, який задав уточнююче запитання стосовно
раціонального використання майна та медичного обладнання.
Н.Гранчак, яка поцікавилась чи є випадки відправлення медичних працівників у
неоплачувані відпустки.
М. Виноград, який окреслив проблематику фінансування медичних послуг
вторинного та третинного рівня з боку Національної служби здоров’я України.
Л. Корнієнко, яка порушила питання стосовно надання психіатричної допомоги.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію заступника Директора Департаменту охорони здоров’я
Полтавської обласної державної адміністрації Куделича Ігоря Юрійовича взяти
до відома.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
XVI. Про річні звіти керівників установ та закладів соціального захисту
населення , що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ і міст області, про виконання показників ефективності використання
спільного майна, а також майнового стану установ та закладів за 2020 рік
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СЛУХАЛИ: Л. Корнієнко, яка коротко ознайомила присутніх з основними
показниками річних звітів керівників установ та закладів соціального захисту
населення , що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ і міст області, про виконання показників ефективності використання
спільного майна, а також майнового стану установ та закладів за 2020 рік.
Також було порушено питання стосовно змін в порядку поселення в будинки
інтернати системи соціального захисту.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Директора Департаменту соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації Корнієнко Людмили Василівни
взяти до відома.
2. На наступне засідання постійної комісії підготувати текст звернення
депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України стосовно
внесення змін до порядку приймання до будинків-інтернатів систем
соціального захисту.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
XVII. Про проєкт рішення обласної ради «Про керівників суб’єктів
господарювання спільної власності територіальних громад області».
СЛУХАЛИ: І. Мороховця, який ознайомив присутніх з проєктом рішення.
ВИСТУПИЛИ: О. Кудацький, який вніс пропозицію доповнити проєкт рішення
трьома керівниками, які були розглянуті сьогодні на засіданні постійної комісії.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати Полтавській обласній раді включити проєкт рішення до
порядку денного пленарного засідання п’ятої сесії Полтавської обласної ради
восьмого скликання.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про керівників суб’єктів
господарювання спільної власності територіальних громад області» з
наступними пропозиціями:
- переукласти контракт з Лобановим Юрієм Володимировичем, головним
лікарем Комунального підприємства – амбулаторії анонімного лікування з
наркології строком на 5 років;
- переукласти контракт з Шейком Петром Андрійовичем, головним
лікарем комунального підприємства «Полтавський обласний лікарськофізкультурний диспансер Полтавської обласної ради», строком на 5 років.
3. Рекомендувати управлінню майном обласної ради доповнити проєкт
рішення наступними абзацами:
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- переукласти контракт з Севідовим Володимиром Васильовичем,
головним лікарем комунального підприємства «Кременчуцький обласний
онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» строком на 5 років;
- переукласти контракт з Мацицьким Ігорем Анатолійовичем, головним
лікарем комунального підприємства «Полтавський обласний центр терапії
залежностей Полтавської обласної ради» строком на 5 років;
- переукласти контракт з Топал Наталією Дмитрівною, директором
комунальної установи «Підприємство із інженерного супроводження закладів
охорони здоров’я Полтавської обласної ради» строком на 5 років.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
XVIII. Про проєкт рішення «Про внесення змін до положення про порядок та
умови надання разової грошової допомоги».
СЛУХАЛИ: О. Лемешка, який ознайомив присутніх із змінами, які
пропонуються внести проєктом рішення до діючого положення.
ВИСТУПИЛИ: Л. Корнієнко, М. Виноград, які висловили критичні зауваження
щодо запропонованих змін до положення про порядок та умови надання разової
грошової допомоги.
ВИРІШИЛИ:
Повернути проєкт рішення обласної ради ««Про внесення змін до
положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги» автору
на доопрацювання.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Голова постійної комісії

О. КУДАЦЬКИЙ

В.о. секретаря постійної комісії

Н. ГРАНЧАК

