ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
22 грудня 2020 року

м. Полтава

№1

Головуючий: Кудацький Олександр Миколайович – голова постійної комісії.
Присутні члени постійної комісії: Величко Ольга Володимирівна, Виноград
Михайло Васильович, Гранчак Наталія Степанівна, Корнієнко Людмила
Василівна, Середа Максим Володимирович, Фещенко Олег Володимирович.
Відсутні: Ждан Вячеслав Миколайович.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович
Бєлоножко
Олег Вячеславович
Лунін
Дмитро Сергійович
Паутова
Тетяна Олександрівна
Глушко
Володимир Іванович
Синявська
Тамара Григорівна
Лисак
Віктор Петрович
Мороховець
Ігор Анатолійович
Чумак
Сергій Андрійович

Порядок денний:

перший заступник голови обласної ради
обраний заступником голови обласної
ради
перший заступник голови обласної
державної адміністрації
заступник
керівника
апарату
–
керуючий
справами
виконавчого
апарату обласної ради
заступник керуючого справами –
начальник
відділу
організаційного
забезпечення
діяльності
ради
виконавчого апарату обласної ради
начальник
відділу
юридичного забезпечення виконавчого
апарату обласної ради
директор
Департаменту
охорони
здоров'я облдержадміністрації
виконуючий
обов’язки
начальника
управління майном обласної ради
голова
Полтавського
обласного
осередку Всеукраїнської організації
інвалідів «Союз організацій інвалідів
України»
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1. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань охорони здоров’я
та соціального захисту населення.
2. Про обрання секретаря постійної комісії з питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення.
3. Про затвердження Положення про порядок та умови надання разової
грошової допомоги.
4. Про виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і
соціального забезпечення населення області на 2013 ‒ 2020 роки.
5. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення
Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки.
6. Про погодження кандидатури В. Лисака для нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України.
7. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я
та соціального захисту населення на 2021 рік.
8. Різне.
Головуючий перед початком розгляду питань порядку денного наголосив,
що відповідно до Рекомендацій з питань запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності у присутніх на
засіданні постійної комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при
розгляді питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом
своєчасного самостійного публічного оголошення про це під час засідання.
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який запропонував взяти за основу запропонований
порядок денний засідання постійної комісії.
ВИРІШИЛИ:
Взяти за основу запропонований порядок денний комісії
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який запропонував доповнити порядок денний
засідання постійної комісії двома додатковими питаннями, а саме: «Про
реорганізацію
комунального
підприємства
«Полтавський
обласний
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Полтавської обласної
ради» шляхом приєднання до комунального підприємства «Полтавський
обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради» та «Про
реорганізацію комунальної організації (установи, закладу) Об’єднане
автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області
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шляхом
перетворення
в
комунальне
підприємство
«Об’єднане
автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області
Полтавської обласної ради».
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію голови комісії та доповнити порядок денний засідання
комісії запропонованими питаннями.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
СЛУХАЛИ: В. Лисака, який вніс пропозицію доповнити порядок денний
засідання постійної комісії ще двома додатковими питаннями, а саме: «Про
внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 рік» та «Про
затвердження обласної Програми розвитку та підтримки комунальних закладів
охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік».
ВИСТУПИЛИ: Т. Паутова, яка повідомила, що у зв’язку з тим, що проєкти
рішень офіційно не внесено до виконавчого апарату обласної ради то, згідно
норм діючого Регламенту Полтавської обласної ради, комісія може заслухати
інформацію щодо змісту запропонованих проєктів рішень та їх додаткового
вивчення.
ВИСТУПИЛИ: О. Кудацький, О. Фещенко, М. Виноград, які висловили свої
думки стосовно запропонованих проєктів рішень.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити порядок денний в цілому.
2. Заслухати інформацію В. Лисака стосовно змісту додаткових проєктів рішень
та після їх офіційного внесення до виконавчого апарату обласної ради
розглянути їх на наступному засіданні постійної комісії.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
1. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань охорони здоров’я
та соціального захисту населення.
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який запропонував обрати заступником голови
постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
Корнієнко Людмилу Василівну.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію голови постійної та обрати заступником
голови постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення Корнієнко Людмилу Василівну.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
2. Про обрання секретаря постійної комісії з питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення.
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СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який запропонував обрати секретарем постійної
комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
Величко Ольгу Володимирівну.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію голови постійної та обрати секретарем постійної
комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
Величко Ольгу Володимирівну.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Про затвердження Положення про порядок та умови надання разової
грошової допомоги
СЛУХАЛИ: Т. Паутову, яка ознайомила присутніх з основними положеннями
проєкту рішення.
ВИСТУПИЛИ:
О. Кудацький, О. Величко, Л. Корнієнко, М. Виноград, які задали уточнюючі
питання до виступаючого та висловили свої думки стосовно проєкту рішення.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення «Про затвердження Положення про порядок та
умови надання разової грошової допомоги».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
4. Про виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і
соціального забезпечення населення області на 2013 ‒ 2020 роки.
СЛУХАЛИ: Л. Корнієнко, яка ознайомила присутніх з основними показниками
виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального
забезпечення населення області на 2013 ‒ 2020 роки.
ВИСТУПИЛИ:
О. Кудацький, О. Величко, М. Виноград, які задали уточнюючі питання до
виступаючого.
ВИРІШИЛИ:
1.Інформацію Л. Корнієнко, стосовно виконання обласної Комплексної
програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на
2013 ‒ 2020 роки взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання обласної Комплексної програми
соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013 ‒
2020 роки»
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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5. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення
Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки.
СЛУХАЛИ: Л. Корнієнко, яка ознайомила присутніх з основними показниками
проєкту обласної Комплексної програми соціального захисту населення
Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки.
ВИСТУПИЛИ:О. Кудацький, О. Величко, М. Виноград, О. Фещенко, які
задали уточнюючі питання до виступаючого.
О. Бєлоножко, який вніс пропозицію розглянути можливість збільшення виплати
одноразової грошової допомоги лікарям, які захворіли на COVID-19.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Л. Корнієнко, стосовно проєкту обласної Комплексної програми
соціального захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки взяти
до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження Комплексної програми
соціального захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки».
3. Рекомендувати облдержадміністрації доопрацювати Порядок 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, розширивши
категорію медичних та інших працівників комунальних закладів охорони
здоров’я, які матимуть змогу отримувати вказану одноразову грошову
допомогу та виключити пункт стосовно надання акту розслідування
(спеціального розслідування) нещасного випадку гострого професійного
захворювання (отруєння), аварії, що стався (сталося/сталася) (форма Н-1),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року
№ 337.
4. Полтавській обласній державній адміністрації внести на розгляд сесії
Полтавської обласної ради доопрацьований проєкт рішення «Про затвердження
Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на
2021 ‒ 2025 роки».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
6. Про погодження кандидатури В. Лисака для нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України.
СЛУХАЛИ:. О. Кудацького, який ознайомив присутніх з проєктом рішення.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт рішення «Про погодження кандидатури В. Лисака для
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України».
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2. Доручити голові постійної комісії підготувати відповідне подання та внести
на розгляд сесії проєкт рішення «Про погодження кандидатури В. Лисака для
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України»
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
7. Про реорганізацію комунального підприємства «Полтавський обласний
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Полтавської обласної
ради» шляхом приєднання до комунального підприємства «Полтавський
обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради»
СЛУХАЛИ: В. Лисака, який ознайомив присутніх з проєктом рішення.
ВИСТУПИЛИ: О. Кудацький, О. Величко, М. Виноград, О. Фещенко, які
задали уточнюючі питання до виступаючого.
ВИРІШИЛИ:
1 Підтримати проєкт рішення «Про реорганізацію комунального підприємства
«Полтавський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики
Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до комунального підприємства
«Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної
ради»».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
8. Про реорганізацію комунальної організації (установи, закладу) Об’єднане
автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області
шляхом
перетворення
в
комунальне
підприємство
«Об’єднане
автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області
Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ: В. Лисака, який ознайомив присутніх з проєктом рішення.
ВИСТУПИЛИ: О.Величко, М. Виноград, О. Фещенко, які задали уточнюючі
питання до виступаючого.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення «Про реорганізацію комунальної організації
(установи, закладу) Об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони
здоров’я Полтавської області шляхом перетворення в комунальне підприємство
«Об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я
Полтавської області Полтавської обласної ради»
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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9. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я
та соціального захисту населення на 2021 рік
СЛУХАЛИ: О. Кудацького, який ознайомив присутніх з проєктом плану роботи
постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення на 2021 рік.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Кудацького взяти до відома.
2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань охорони
здоров’я та соціального захисту населення на 2021 рік
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
10. Різне
СЛУХАЛИ: Д. Луніна, який ознайомив депутатів про основні напрямки
використання 60 млн. грн капітальних видатків обласного бюджету по галузі
охорони здоров’я та соціального захисту на 2021 рік.
ВИСТУПИЛИ: М. Середа, який порушив питання роботи ПОКП
«Полтавафарм», зокрема питання відпуску для лікарень наркотичних та
психотропних препаратів та медикаментів.
Голова постійної комісії

О. КУДАЦЬКИЙ

Секретар постійної комісії

О. ВЕЛИЧКО

