УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 21
Засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства,
дитинства, соціального захисту населення та роботи з ветеранами
(надалі – Комісія)
23 травня 2019 року

смт Теплик вул. Незалежності, 25
13 год. 00 хв.

Присутні: Голова Комісії – Тугай Л.С.
Члени Комісій: Бомко І.А., Миколаєнко С.В., Хлівнюк В.П.
Відсутні: Тищенко М.В.
Присутні запрошені:
1. Сокотнюк Т.С. – голова районної ради;
2. Красиленко І.Ф. – головний лікар КНП «Теплицька ЦРЛ»;
3. Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД»;
4. Устименко О.А. – головний бухгалтер КНП «Теплицький ЦПМД»;
5. Токарчук С.М. - економіст КНП «Теплицький ЦПМД».
(Головуюча на засіданні голова Комісії – Л. Тугай).
Головуюча:
Шановні присутні!
На засідання Комісій прибули із п’яти депутатів – членів постійної комісії чотитри особи.
Відповідно до приписів ч.9 ст.47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (далі – Закон) засідання є правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019
рік в новій редакції.
Доповідає: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».
2. Про внесення змін до контракту з головним лікарем КЗ «Теплицький РМЦ
ПМСД» від 30 грудня 2011р.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
3. Про ліквідацію комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання»
Теплицької районної ради.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Головуюча: Поставила на голосування прийняття порядку денного засідання в
цілому.
Голосували:

№ п/
п

П.І.П.

Голосування

1.
2.
3.
4.
5.

Тугай Людмила Степанівна
Бомко
Ігор Андрійович
Миколаєнко
Сергій Володимирович
Тищенко
Мирослав Васильович
Хлівнюк Валерій Петрович
Всього :

«за»
«за»
відсутній
відсутній

«за»
«за» - 3; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

Головуюча: Зачитала лист-відповідь Національної служби здоров’я України
на звернення депутатів Теплицької районної ради щодо надання роз’яснення
стосовно структури та фінансування визначеного КНП (додається).
СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький
ЦПМД» на 2019 рік в новій редакції.
Доповідав: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД»,
який повідомив про те, що на даний час зменшилась сума фінансування із
НСЗУ. Тому зменшилась сума доходів, запланованих по підприємству на
2019 рік. Враховуючи зазначене та відповідно до нової моделі фінансування
медицини необхідно внести зміни до фінансового плану КНП на 2019 рік.
Також повідомив про те, що в штаті добавились 2 штатні одиниці сімейних
лікарів, які на даний час підписують декларації на надання медичних послуг
із громадянами.
Виступили:
- Сокотнюк Т.С. запитала, яку максимальну кількість декларацій по
Закону має право підписати сімейний лікар?;
- Устименко О.А. відповіла, що відповідно до Закону 1800+10%. Це та
кількість, за яку фінансування із НСЗУ не буде зменшуватись;
- Шевченко В.П. повідомив про те, що людей, які приходять в заклад і у
них не підписана декларація із сімейним лікарем, направляють до
лікарів, у яких підписано декларацій менше 1800 штук;
- Миколаєнко С.В. запитав, коли і як будуть відшкодовуватись витрати
на відрядження фельдшерам;
- Устименко О.А. відповіла, що дані витрати відшкодовуватись не
будуть, так як немає джерела фінансування;
- Сокотнюк Т.С. зазначила, що необхідно терміново вирішити дане
питання;
- Тугай Л.С. звернулась до головного лікаря КНП «Теплицький ЦПМД»
з пропозиціями:
1. надати інформацію щодо вирішення питання відшкодування витрат на
відрядження фельдшерам – термін один тиждень;
2. враховуючи необхідність підписання декларацій між сімейними лікарями
і громадянами, упорядкувати і привести цей процес у відповідність до норм
Закону з метою збільшення суми фінансування з НСЗУ та, відповідно,
вирішення п.1;

3. враховуючи обставини, що виникли при укладанні колективного
договору, а саме: відсутність головного лікаря (підписанта) та більшості
членів трудового колективу, провести повторне зібрання трудового
колективу в повному складі і внести зміни в даний документ протягом трьох
тижнів для того, щоб дотримуватись головної вимоги договору укладеного
між НСЗУ та КНП «Теплицький ЦПМД» Теплицької районної ради (далі –
Договір) – надання медичної допомоги в повному обсязі усім членам
територіальних громад, що визначено порядком надання первинної
медичної допомоги та самим Договором.
Головуюча: Поставила на голосування вищезазначені пропозиції.
Голосували:

№ п/
П.І.П.
п
1.
Тугай Людмила Степанівна
2.
Бомко
Ігор Андрійович
3.
Миколаєнко
Сергій Володимирович
4.
Тищенко
Мирослав Васильович
5.
Хлівнюк Валерій Петрович
Всього :

Голосування
«за»
«за»
«за»
відсутній

«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

Виступили:
- Сокотнюк Т.С. повідомила про те, що до виконавчого апарату надійшов
лист головного лікаря КНП «Теплицький ЦПМД» щодо надання дозволу
вносити зміни до фінансового плану підприємства на 2019 рік в зв’язку з
новою моделлю фінансування медицини. Внесла пропозицію розглянути
можливість доповнити проект рішення пунктом 2 наступного змісту: «2.
Відповідно до нової моделі фінансування комунальних підприємств
первинної галузі медицини вносити зміни до фінансового плану КНП
«Теплицький ЦПМД» на 2019 рік протягом поточного року у випадку зміни
фінансування».
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Доповнити проект
рішення «Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД»
на 2019 рік в новій редакції» пунктом 2 наступного змісту: «2. Відповідно до
нової моделі фінансування комунальних підприємств первинної галузі
медицини вносити зміни до фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на
2019 рік протягом поточного року у випадку зміни фінансування».
Голосували:

№ п/
П.І.П.
п
1.
Тугай Людмила Степанівна
2.
Бомко
Ігор Андрійович
3.
Миколаєнко
Сергій Володимирович
4.
Тищенко

Голосування
«за»
«за»
«за»
відсутній

5.

Мирослав Васильович
Хлівнюк Валерій Петрович
Всього :

«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД»
на 2019 рік в новій редакції» та рекомендувати винести його на розгляд сесії
районної ради 7 скликання із проголосованою вище зміною».
Голосували:

№ п/
П.І.П.
п
1.
Тугай Людмила Степанівна
2.
Бомко
Ігор Андрійович
3.
Миколаєнко
Сергій Володимирович
4.
Тищенко
Мирослав Васильович
5.
Хлівнюк Валерій Петрович
Всього :

Голосування
«за»
«за»
«за»
відсутній

«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про затвердження фінансового
плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік в новій редакції» та
рекомендувати винести його на розгляд сесії районної ради 7 скликання із
проголосованою вище зміною.
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до контракту з головним лікарем КЗ
«Теплицький РМЦ ПМСД» від 30 грудня 2011р.

Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка повідомила про те,
що до виконавчого апарату районної ради надійшов лист від головного
лікаря КНП «Теплицький ЦПМД» Шевченка В.П. щодо внесення змін до
його контракту в зв’язку із змінами в законодавстві. Лист розглянула
постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, гласності,
адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого
самоврядування, зміцнення законності та правопорядку, яка рекомендувала
внести на розгляд сесії питання «Про внесення змін до контракту з головним
лікарем КЗ «Теплицький РМЦ ПМСД» від 30 грудня 2011р.». Запропонувала
депутатам розглянути дане питання і надати свої пропозиції.
Головуюча: Чи є пропозиції, доповнення? – Немає.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про внесення змін до контракту з головним лікарем КЗ
«Теплицький РМЦ ПМСД» від 30 грудня 2011р.» та рекомендувати голові
районної ради внести його на розгляд сесії районної ради».
Голосували:

№ п/

П.І.П.

Голосування

п
1.
2.
3.
4.
5.

Тугай Людмила Степанівна
Бомко
Ігор Андрійович
Миколаєнко
Сергій Володимирович
Тищенко
Мирослав Васильович
Хлівнюк Валерій Петрович
Всього :

«за»
«за»
«за»
відсутній

«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про внесення змін до контракту з

головним лікарем КЗ «Теплицький РМЦ ПМСД» від 30 грудня 2011р.» та
рекомендувати голові районної ради внести його на розгляд сесії районної
ради.
СЛУХАЛИ: Про ліквідацію комунальної установи «Територіальне медичне
об’єднання» Теплицької районної ради.
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.

Головуюча: Чи є пропозиції, доповнення? – Немає.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити проект рішення
«Про ліквідацію комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання»
Теплицької районної ради» та рекомендувати голові районної ради винести його на
розгляд сесії районної ради».
Голосували:

№ п/
П.І.П.
п
1.
Тугай Людмила Степанівна
2.
Бомко
Ігор Андрійович
3.
Миколаєнко
Сергій Володимирович
4.
Тищенко
Мирослав Васильович
5.
Хлівнюк Валерій Петрович
Всього :

Голосування
«за»
«за»
«за»
відсутній

«за»
«за» - 4; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про ліквідацію комунальної установи
«Територіальне медичне об’єднання» Теплицької районної ради» та рекомендувати
голові районної ради винести його на розгляд сесії районної ради.
Голова Комісії

Л. Тугай

Секретар Комісії

І. Бомко

