УКРАЇНА

ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 20
засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства,
дитинства, соціального захисту населення та роботи з ветеранами
(надалі – Комісія)
12 лютого 2019 року

смт Теплик вул. Незалежності, 25
13.00 год.

Присутні: Голова Комісії: Тугай Л.С.
Члени Комісій: Миколаєнко С.В., Хлівнюк В.П., Бомко І.А., Тищенко М.В.
Відсутні: Музика О.Г., Олійник О.В., Герасименко В.І, Герасименко В.М.
Присутні запрошені:
1. Сокотнюк Т.С. – голова районної ради;
2. Скалій В.В. – заступник голови райради;
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»;
6. Самойленко О.Л. – голова постійної комісії з питань бюджету, комунальної
власності, економічних реформ, підприємництва, розвитку малого та
середнього бізнесу;
7. Чех Г.І. – депутат районної ради;
8. Покропивний А.П. – депутат районної ради.
(Головуюча на засіданні голова Комісії – Л. Тугай).
Головуюча:
Шановні присутні!
На засідання Комісій прибули із дванадцяти депутатів – членів Комісій –
вісім осіб.
Відповідно до приписів ч.9 ст.47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (далі – Закон) засідання є правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про структуру заробітної плати фельдшерів КНП «Теплицький
ЦПМД».
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради
2. Про надання інформації щодо залишку коштів на рахунку КНП
«Теплицький ЦПМД».
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради

3. Про розгляд звернення головного лікаря щодо встановлення йому
доплати за сумісництво КНП «Теплицький ЦПМД».
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради
Головуюча: Поставила на голосування прийняття порядку денного засідання в
цілому.
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»
«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0; «утримались»-0.

(Рішення прийнято)

4. 1. СЛУХАЛИ: Про структуру заробітної плати фельдшерів КНП
«Теплицький ЦПМД» та про надання інформації щодо залишку
коштів на рахунку КНП «Теплицький ЦПМД».
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка повідомила про
наступне:
- Сьогодні стурбованість викликає ситуація з виплатою заробітної плати
фельдшерам, а саме: за січень 2019 року вони отримали заробітну
плату в розмірі мінімальної заробітної плати, без доплат. Проте на цю
категорію медичних працівників покладено велике навантаження.
Звернулась до головного лікаря КНП «Теплицький ЦПМД» Шевченка
В.П. щодо пояснення такої ситуації.
ВИСТУПИЛИ:
- Шевченко В.П., який повідомив про те, що коштів, які надходять від
НСЗУ не вистачає на виплату заробітної плати фельдшерів. Тому на
спільній нараді було вирішено направити частину коштів із районного
бюджету, частину – із сільських бюджетів у вигляді субвенції. Проте у
КНП станом на 01.01.2019р. склався залишок близько 620 тис.грн., з
яких було вирішено направити кошти на заробітну плату фельдшерам у
сумі 422 тис. грн.;
- Самойленко О.Л., яка попросила роз’яснити ситуацію із структурою
первинної ланки медицини, а саме: як вийшло так, що вкінці року було
вказано на те, що в структурі КНП посад фельдшерів не передбачено, а
тепер вони вже включені і на їх утримання КНП направляє частину
коштів. І поряд з тим виникає питання, чому саме частину, а не всю
суму, адже НСЗУ направляє кошти з розрахунку на одного
громадянина району:
- Устименко О.А., яка пояснила розподіл коштів, які поступають від
НСЗУ, а саме: 65% від суми, що надходить направляється на заробітну
плату в наступній пропорції: 30% - лікарям; 40% - середньому
медичному персоналу; 30% - адамінстративно-господарській групі.

-

-

-

35%, які залишаються від загальної суми коштів направляються на інші
видатки;
Самойленко О.Л. запитала щодо кількості працюючих на ФАПах та
адміністративно-господарській групі;
Устименко О.А. відповіла, що на ФАПах працює 32 чол.,
адміністративно-господарській групі – 16 чол.;
Тугай Л.С. вказала на те, що при затвердженні колективного договору
КНП не були присутні усі члени трудового колективу;
Устименко О.А. відповіла, що були присутні усі;
Миколаєнко С.В., який вказав на те, що фельдшери присутні не були;
Сокотнюк Т.С. запитала, на кого ж все таки виділяються кошти від
НСЗУ, адже на рахунок КНП поступають кошти під підписані
декларації, та так звані «червоні списки», тобто на тих громадян, які не
підписали декларації. Кошти надходять на утримання всієї структури
КНП. То в чому ж тоді причина відсутності коштів на утримання
фельдшерів в повному обсязі? Яка гранична чисельність населення на
території села для функціонування ФАПу?;
Тугай Л.С. звернулась до Шевченка В.П., чому він не хоче
проінформувати, по яких саме тарифах нараховуються заробітна плата
усім працівникам медичного закладу;
Покропивний А.П. вказав на те, що приймаючи рішення про
реорганізацію, районна рада доручила Шевченку В.П. провести ряд
заходів. Якби вони були проведені вірно, то не було б на сьогодні цих
проблем;
Миколаєнко С.В. запитав, чи зможуть 100-відсотково сімейні лікарі із
двома медсестрами надати якісні медичні послуги усім громадянам
району без участі фельдшерів?
Шевченко відповів, що ні. Робота фельдшерів дуже важлива, адже вони
найближче знаходяться до людей;
Миколаєнко С.В. вказав на те, що навантаження у фельдшерів
залишилось у повному об’ємі, а оплата в розмірі мінімальної заробітної
плати;
Тугай Л.С. запитала, чи вистачає коштів усім працівникам КНП на
заробітну плату;
Устименко О.А. відповіла, що не вистачає, так як кошти від НСЗУ
надходять не в повному об’ємі;
Сокотнюк Т.С. звернулась до присутніх з пропозицією направити
звернення до НСЗУ, МОЗУ;
Покропивний А.П., Самойленко О.Л., Миколаєнко С.В., Тищенко М.В.,
Хлівнюк В.П., Тугай Л.С. підтримали дану пропозицію і
рекомендували в зверненні врахувати наступні позиції:
питання структури КНП;
джерело фінансування ФАПів і чому вони не фінансуються 100відсотково; граничну чисельність населення на території села для
функціонування ФАПу
розподіл коштів КНП, які надходять від НСЗУ;
виконання Статутних зобов’язань;

- чому районний та сільські бюджети повинні направляти кошти на
оплату праці фельдшерів?
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Рекомендувати голові
районної ради підготувати та направити звернення до НСЗУ та МОЗУ із
врахуванням вищезазначених позицій».
Голосували:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

П.І.П.

Голосування

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

«за»
«за»
«за»

«за»
«за»
«за» - 5; «проти»-0;
«утримались»-0.
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові районної ради підготувати та направити
звернення до НСЗУ та МОЗУ із врахуванням вищезазначених позицій.
СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення головного лікаря щодо
встановлення йому доплати за сумісництво КНП «Теплицький ЦПМД».
Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради, яка повідомила про те,
що надійшло від головного лікаря звернення щодо погодження йому
сумісництва 0,5 ставки лікаря-методиста КНП «Теплицький ЦПМД».
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Рекомендувати голові
районної ради погодити головному лікарю Шевченку В.П. сумісництво 0,5
ставки лікаря-методиста КНП «Теплицький ЦПМД».
Голосували:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

П.І.П.

Голосування

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

утрималась
«за»
«за»
«за»
утримався
«за» - 3; «проти»-0;
«утримались»-1.

(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові районної ради погодити головному
лікарю Шевченку В.П. сумісництво 0,5 ставки лікаря-методиста КНП
«Теплицький ЦПМД».
Голова Комісії

Л. Тугай

Секретар Комісії

І. Бомко

