ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

м. Полтава

№4

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

Чепурко
Олексій Григорович

заступник голови обласної ради

Рижеченко
Катерина Сергіївна

заступник голови обласної державної
адміністрації

Юрченко
Тетяна Олегівна

депутат обласної ради, член постійної
комісії обласної ради з питань освіти,
науки та культури

Усанова
Ольга Петрівна

депутат обласної ради, член постійної
комісії обласної ради з питань освіти,
науки та культури

Глушко
Володимир Іванович

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

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник управління майном обласної
ради

Радченко
Юрій Михайлович

директор Горбанівського геріатричного
ветеранів війни та праці

Артеменко
Анатолій Федорович

директор Гадяцького
будинку-інтернату

геріатричного

Представники ЗМІ
1. Про звіт директора Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни
та праці Радченка Юрія Михайловича та погодження дії трудового контракту
строком на три роки.
Радченко Юрій Михайлович – директор
Горбанівського геріатричного пансіонату
ветеранів війни та праці
Корнієнко Людмила Василівна – директор
Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації

2. Про звіт директора Гадяцького геріатричного будинку-інтернату Артеменка
Анатолія Федоровича та погодження дії трудового контракту строком на
п’ять років.
Артеменко Анатолій Федорович – директор
Гадяцького геріатричного будинку-інтернату
Корнієнко Людмила Василівна – директор
Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації

3. Про внесення змін до Порядку проведення виплати одноразової грошової
допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони
здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19,
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Лисак Віктор Петрович ‒ директор
Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації

4. Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті
місцевих громад.
Юрченко Тетяна Олегівна ‒ депутат
Полтавської обласної ради
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5. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області .
Сагайдачний Сергій Тимофійович ‒
начальник управління майном обласної ради

6. Про внесення змін до рішення пленарного засідання другої сесії
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 78 «Про
реорганізацію Комунального закладу “Центр соціально-психологічної
реабілітації дітей” Полтавської обласної ради шляхом приєднання до
Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та перепрофілювання
і зміну найменування Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради.
Сагайдачний Сергій Тимофійович ‒
начальник управління майном обласної ради
Бєлоножко Олег Вячеславович ‒ депутат
обласної ради
Діденко Олег Григорович ‒ депутат обласної
ради
Матюшенко Олексій Володимирович ‒
депутат обласної ради
Усанова Ольга Петрівна ‒ депутат обласної
ради
Чепурко Олексій Григорович ‒ депутат
обласної ради

7. Про визначення ПОКП «Полтавафарм» таким, що надає соціально
важливі послуги.
Сагайдачний Сергій Тимофійович ‒
начальник управління майном обласної ради

8. Про погодження розподілу коштів обласного бюджету на фінансову
підтримку обласних громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів,
учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Корнієнко Людмила Василівна – директор
Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації

9. Різне.
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який запропонував затвердити
запропонований порядок денний засідання постійної комісії.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити за основу запропонований порядок денний комісії
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

за

основу
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ВИСТУПИВ: М. Середа, який, враховуючи рекомендації, дані на попередньому
засіданні постійної комісії стосовно майна ПОКП «Полтавафарм», вніс пропозицію
доповнити порядок денний засідання комісії додатковим питанням «Про розгляд
діяльності ПОКП «Полтавафарм».
ВИРІШИЛИ:
Доповнити порядок денний засідання комісії додатковим питанням « Про розгляд
діяльності ПОКП «Полтавафарм».
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який запропонував затвердити
запропонований порядок денний засідання постійної комісії.

в

цілому

ВИРІШИЛИ:
Затвердити в цілому запропонований порядок денний комісії
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Розгляд питань порядку денного.
І. Про звіт директора Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни
та праці Радченка Юрія Михайловича та погодження дії трудового контракту
строком на три роки.
СЛУХАЛИ: Ю. Радченка, який ознайомив присутніх з основними показниками
діяльності Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці,
його фінансовим та матеріальним станом та перспективами подальшої роботи
пансіонату.
ВИСТУПИЛИ: О. Кудацький, О. Бєлоножко, М. Середа, Н. Гранчак, які задали
уточнюючі питання директору Горбанівського геріатричного пансіонату
ветеранів війни та праці.
Л. Корнієнко, яка поінформувала присутніх про те, що на даний час на
виконання розпорядження голови облдержадміністрації проводиться робота по
виявленню приватних будинків для людей похилого віку на предмет
відповідності їх чинному законодавству.
Н. Гранчак, яка поцікавилась сумою коштів, яка необхідна для
завершення робіт по капітальному ремонту приміщень третього поверху
другого блоку Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та
праці.
Ю. Радченко, який повідомив, що для завершення робіт по капітальному
ремонту приміщень третього поверху другого блоку Горбанівського
геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці необхідно ще 943,549
тис.грн.
К. Рижеченко, яка повідомила, що дані кошти при внесенні змін до
показників обласного бюджету на 2021 рік будуть передбачені.
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ВИРІШИЛИ:
1. Звіт директора Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів
війни та праці Радченка Юрія Михайловича про діяльність пансіонату за
попередній строк взяти до відома.
2. Погодити продовження дії трудового контракту директора
Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці Радченка
Юрія Михайловича строком на три роки.
3. Рекомендувати управлінню майном Полтавської обласної
підготувати відповідний проєкт рішення Полтавської обласної ради.

ради

4. Рекомендувати голові Полтавської обласної ради внеси його на розгляд
пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання.
5. Рекомендувати Полтавській обласній раді включити до порядку
денного пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради
восьмого скликання зазначений вище проєкт рішення та його підтримати.
6. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації при
внесенні змін до показників обласного бюджету на 2021 рік передбачити
видатки на завершення робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень
третього поверху другого блоку Горбанівського геріатричного пансіонату
ветеранів війни та праці» в сумі 943,549 тис. грн.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ІІ. Про звіт директора Гадяцького геріатричного будинку-інтернату Артеменка
Анатолія Федоровича та погодження дії трудового контракту строком на п’ять
років
СЛУХАЛИ: А. Артеменка, який ознайомив присутніх з основними
показниками діяльності Гадяцького геріатричного будинку-інтернату, його
фінансовим та матеріальним станом та перспективами подальшої роботи
пансіонату. Повідомив, що для проведення робіт по об’єкту
«Термомодернізація будівлі та реконструкція системи теплопостачання
головного корпусу Гадяцького геріатричного будинку-інтернату за адресою вул.
Тельмана,8 в м. Гадяч, Полтавської області. Коригування.» необхідні кошти в
сумі 5569,686 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ: О. Кудацький, О. Бєлоножко, які задали доповідачу уточнюючі
питання стосовно діяльності закладу.
О. Лемешко, який поцікавився організацією проведення щеплень в будинкуінтернату.
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт директора Гадяцького геріатричного будинку-інтернату
Артеменка Анатолія Федоровича про діяльність будинку-інтернату за
попередній строк взяти до відома.
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2. Погодити продовження дії трудового контракту директора Гадяцького
геріатричного будинку-інтернату Артеменка Анатолія Федоровича строком на
п’ять років.
3. Рекомендувати управлінню майном Полтавської обласної
підготувати відповідний проєкт рішення Полтавської обласної ради.

ради

4. Рекомендувати голові Полтавської обласної ради внеси його на розгляд
пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання.
5. Рекомендувати Полтавській обласній раді включити до порядку
денного пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради
восьмого скликання зазначений вище проєкт рішення та його підтримати.
6. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації при
внесенні змін до показників обласного бюджету на 2021 рік передбачити
видатки на проведення робіт по об’єкту «Термомодернізація будівлі та
реконструкція системи теплопостачання головного корпусу Гадяцького
геріатричного будинку-інтернату за адресою вул. Тельмана,8 в м. Гадяч,
Полтавської області. Коригування.» в сумі 5569,686 тис. грн.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ІІІ. Про внесення змін до Порядку проведення виплати одноразової грошової
допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони
здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2.
СЛУХАЛИ: М. Середу, який повідомив, що він має пропозицію до проєкту
рішення, а саме внести доповнення до пункту 8 Розділу ІІ Порядку проведення
виплати одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам
комунальних закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, а саме після слова
«стаціонарну» додати слова «амбулаторну та екстрену».
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Порядку
проведення виплати одноразової грошової допомоги медичним та іншим
працівникам комунальних закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2».
2. Підтримати пропозицію члена постійної комісії М. Середи щодо
внесення доповнення до пункту 8 Розділу ІІ Порядку проведення виплати
одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних
закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, а саме після слова
«стаціонарну» додати слова «амбулаторну та екстрену».
3. Рекомендувати Полтавській обласній раді включити до порядку денного
пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого
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скликання зазначений вище проєкт рішення та підтримати його разом з
пропозицією члена постійної комісії М. Середи.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
IV. Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті
місцевих громад.
СЛУХАЛИ: Т. Юрченко, яка ознайомила присутніх з основними тезами
запропонованого нею проєкту рішення.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення «Про приєднання до Європейської Хартії рівності
жінок і чоловіків у житті місцевих громад».
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
V. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який ознайомив присутніх з проєктом рішення.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
VI. Про внесення змін до рішення пленарного засідання другої сесії
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 78 «Про
реорганізацію Комунального закладу “Центр соціально-психологічної
реабілітації дітей” Полтавської обласної ради шляхом приєднання до
Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та перепрофілювання
і зміну найменування Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради.
СЛУХАЛИ: О. Чепурка, який знайомив присутніх з проєктом рішення та
повідомив, що робочою групою напрацьовано зміни до рішення Полтавської
обласної ради від 29.12.2020 № 78, а саме зміни стосуються більше закладу,
який знаходиться в м. Полтава та отримаємо такий розподіл дітей як 20/40
тобто 20 дітей перебуватиме у м. Полтаві 40 ‒ у м. Гадяч. Повідомив, що
колектив працівників пройдуть атестацію.
ВИСТУПИЛИ: М. Виноград, який поцікався умовами проживання дітей у
м. Полтава та доцільності утримання двох закладів з точки зору навантаження
на бюджет.
Н. Гранчак, яка поцікавилась як можна буде ознайомитись з результатами
атестації працівників закладів.
О. Лемешко, який повідомив, що питання діяльності цього закладу
порушувалось і на засіданні Координаційної наради представників
правоохоронних органів Полтавської області.
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ВИРІШИЛИ:
1.Підтримати проєкт рішення
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді включити даний проєкт рішення
до порядку денного четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
VII. Про визначення ПОКП «Полтавафарм» таким, що надає соціально важливі
послуги.
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який ознайомив присутніх з проєктом рішення та
необхідністю його прийняття.
ВИСТУПИЛИ: Н. Гранчак, яка уточнила необхідність прийняття такого
рішення.
ВИРІШИЛИ:
1.Підтримати проєкт рішення
2. Рекомендувати Полтавській обласній раді включити даний проєкт рішення
до порядку денного четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
VIII. Про погодження розподілу коштів обласного бюджету на фінансову
підтримку обласних громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів,
учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
СЛУХАЛИ: Л. Корнієнко, яка ознайомила присутніх з проєктом розподілу
коштів обласного бюджету на фінансову підтримку обласних громадських
організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій та громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
ВИРІШИЛИ:
Погодити розподіл коштів обласного бюджету на фінансову підтримку
обласних громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників
бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
IX. Про розгляд діяльності ПОКП «Полтавафарм.
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який поінформував присутніх про процедуру
банкруцтва.
ВИСТУПИЛИ: О. Кудацький, М. Виноград, ,які взяли участь обговоренні даного
питання.
М. Середа, який запропонував розглянути ті пропозиції органів місцевого
самоврядування щодо приймання-передачі майна ПОКП «Полтавафарм», які
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надійшли до апарату обласної ради та зачитав звернення щодо 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.
О. Лемешко, який запропонував при прийнятті рішення обласної ради все ж
керуватись нормами чинного законодавства.
О. Фещенко, який поцікавився найбільшими кредиторами ПОКП «Полтавафарм».
М. Виноград, який вніс пропозицію включити до проєкту рішення і
приміщення, в яких знаходяться структурні підрозділи ПОКП «Полтавафарм» і
у м. Хорол.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати управлінню майном Полтавської обласної ради
підготувати проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про безоплатну
передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст
Полтавської області до комунальної власності Кременчуцької міської
територіальної громади та Хорольської міської територіальної громади
нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна Полтавського
обласного комунального підприємства «ПОЛТАВАФАРМ».
2. Рекомендувати голові Полтавської обласної ради внести його на
розгляд пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради
восьмого скликання.
3. Рекомендувати Полтавській обласній раді включити до порядку
денного пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради
восьмого скликання зазначений вище проєкт рішення та підтримати його.
Голова постійної комісії

О. КУДАЦЬКИЙ

Секретар постійної комісії

О. ВЕЛИЧКО

