УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 19
Засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства,
дитинства, соціального захисту населення та роботи з ветеранами
(надалі – Комісія)
22 січня 2019 року

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

Присутні: Голова Комісії – Тугай Л.С.
Члени Комісій: Бомко І.А., Миколаєнко С.В.
Відсутні: Тищенко М.В., Хлівнюк В.П.
Присутні запрошені:
1. Сокотнюк Т.С. – голова районної ради;
2. Скалій В.В. – заступник голови районної ради;
3. Красиленко І.Ф. – головний лікар КНП «Теплицька ЦРЛ»;
4. Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД»;
5. Устименко О.А. – головний бухгалтер КНП «Теплицький ЦПМД»;
6. 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 три особи.
Відповідно до приписів ч.9 ст.47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (далі – Закон) засідання є правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про план роботи Теплицької районної ради 7 скликання на 2019 рік.
Доповідає: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
2. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства

«Теплицький ЦПМД» в новій редакції.
Доповідає: Тугай Л.С. – голова постійної комісії з питань охорони здоров’я,
материнства, дитинства, соціального захисту населення та роботи з ветеранами.
3. Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019
рік.
Доповідає: Шевченко В.П. – головний лікар КНП «Теплицький ЦПМД».
Головуюча: Поставила на голосування прийняття порядку денного засідання в
цілому.
Голосували:

№ п/

П.І.П.

Голосування

п
1.
2.

Тугай Людмила Степанівна
«за»
Бомко
«за»
Ігор Андрійович
3. Миколаєнко
Сергій «за»
Володимирович
4. Тищенко
відсутній
Мирослав Васильович
5. Хлівнюк Валерій Петрович
відсутній
Всього :
«за» - 3; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)
СЛУХАЛИ: Про план роботи Теплицької районної ради 7 скликання на
2019 рік.

Доповідала: Сокотнюк Т.С. – голова районної ради.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про план роботи Теплицької районної ради 7 скликання на 2019
рік» та рекомендувати винести його на розгляд 43 позачергової сесії районної
ради 7 скликання».
Голосували:

№ п/
П.І.П.
Голосування
п
1. Тугай Людмила Степанівна
«за»
2. Бомко
«за»
Ігор Андрійович
3. Миколаєнко
Сергій «за»
Володимирович
4. Тищенко
відсутній
Мирослав Васильович
5. Хлівнюк Валерій Петрович
відсутній
Всього :
«за» - 3; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про план роботи Теплицької
районної ради 7 скликання на 2019 рік» та рекомендувати винести його на
розгляд 43 позачергової сесії районної ради 7 скликання.
СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального некомерційного
підприємства «Теплицький ЦПМД» в новій редакції.

Доповідала: Тугай Л.С. – голова постійної комісії з питань охорони
здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та роботи з
ветеранами.
Виступили:
Устименко О.А., яка вказала на те, що районна рада немає права
вносити зміни в Статут КНП «Теплицький ЦПМД», так як вона
консультувалась із юристом Департаменту охорони здоров’я Вишневським і
він сказав, що це неправомірно;
- Сокотнюк Т.С. вказала на те, що в затвердженому Статуті чітко вказано

про те, що «…Засновником, Власником та органом управління майном
Підприємства є Теплицька районна рада. Підприємство є підпорядкованим,
підзвітним та підконтрольним Засновнику…»; «…Підприємство у своїй
діяльності керується… відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої
влади й органів місцевого самоврядування…»; «…Засновник (Власник):…
Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього…». Та запитала, чому ж в
такому випадку районна рада не може затвердити Статут КНП «Теплицький
ЦПМД» в новій редакції?
- Тугай Л.С. зачитала зміни, які вносяться в Статут:
4.9. Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює
чисельність працівників і затверджує штатний розпис за погодженням з
головами районної ради та райдержадміністраці;
8.3. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери
діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Головним
лікарем Підприємства за погодженням з головами районної ради та
райдержадміністрації.
8.5. Штатну чисельність Підприємства Головний лікар визначає на підставі
фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому
законодавством та цим Статутом порядку, з урахуванням необхідності
створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та
якості медичної допомоги за погодженням з головами районної ради та
райдержадміністрації.
Також повідомила про те, що цими змінами не обмежуються права
закладу і працівників. Лише районна рада пропонує погоджувати перед
затвердженням структуру та штатну чисельність із головами районної ради
та райдержадміністрації.
- Шевченко В.П. повідомив про те, що Статут був розроблений у
відповідності до Типового, а перед затвердженням погоджено із
Департаментом охорони здоров’я;
- Миколаєнко С.В., який запитав, чому ж на ФАПи відсутнє
фінансування, якщо вони є в структурі КНП «Теплицький ЦПМД»?
- Устименко О.А. повідомила про те, що фінансування ФАПів можливе
лише з місцевого бюджету. А також ми плануємо направити частину
фінансування із коштів, які надходять в заклад від Національної служби
здоров’я України;
- Тугай Л.С., яка повідомила про те, що у 2017 році адмінперсонал КНП
запрошували на наради, на яких було надано роз’яснення щодо того, як
правильно проводити реорганізацію первинної галузі медицини. В нашому
районі мали б бути створені кущові амбулаторії загальної практики сімейної
медицини. Приклад – Чечельницьке комунальне некомерційне
підприємство. Це ваше упущення, яке на сьогодні дає такий негативний
результат;
- Шевченко В.П. вказав на те, що на той час не було чим укомплектувати
амбулаторії;
- Тугай Л.С. запитала, чи були відповідні звернення від медичного
закладу та повідомила про те, що районною радою було направлено
звернення в різні структури щодо медичної реформи саме в частині

збереження та фінансування ФАПів, і отримано відповідь про те, що ФАПи
не скорочуються, а лише змінюється система фінансування;
- Устименко О.А. вказала на те, що ФАПи сьогодні є в структурі КНП
«Теплицький ЦПМД»;
- Шевченко В.П. повідомив про те, що медичний заклад отримав
ліцензію і включено ФАПи в структуру.
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити проект
рішення «Про затвердження Статуту комунального некомерційного
підприємства «Теплицький ЦПМД» в новій редакції» та рекомендувати
винести його на розгляд 43 позачергової сесії з позитивним висновком».
Голосували:

№ п/
П.І.П.
Голосування
п
1. Тугай Людмила Степанівна
«за»
2. Бомко
«за»
Ігор Андрійович
3. Миколаєнко
Сергій «за»
Володимирович
4. Тищенко
відсутній
Мирослав Васильович
5. Хлівнюк Валерій Петрович
відсутній
Всього :
«за» - 3; «проти»-0;
«утримались»-0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про затвердження

Статуту
комунального некомерційного підприємства «Теплицький ЦПМД» в новій
редакції» та рекомендувати винести його на розгляд 43 позачергової сесії з
позитивним висновком.
СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький
ЦПМД» на 2019 рік.
Доповідала: Токарчук С.М. – економіст КНП «Теплицький ЦПМД».
Головуюча: Поставила на голосування пропозицію: «Погодити проект рішення
«Про затвердження фінансового плану КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік »
та рекомендувати винести його на розгляд 43 позачергової сесії з позитивним
висновком».
Голосували:

№ п/
П.І.П.
Голосування
п
1. Тугай Людмила Степанівна
«за»
2. Бомко
«за»
Ігор Андрійович
3. Миколаєнко
Сергій «за»
Володимирович
4. Тищенко
відсутній
Мирослав Васильович
5. Хлівнюк Валерій Петрович
відсутній
Всього :
«за» - 3; «проти»-0;

«утримались»-0
(Рішення прийнято)
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення «Про затвердження фінансового плану
КНП «Теплицький ЦПМД» на 2019 рік » та рекомендувати винести його на
розгляд 43 позачергової сесії з позитивним висновком.

Голова Комісії

Л. Тугай

Секретар Комісії

І. Бомко

