УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання тридцять сьомої сесії
VІІ скликання
11 червня 2020 року
смт Дворічна

Районна рада, великий зал адмінбудинку,10-00

Всього обрано депутатів
районної ради

26

Взяло участь в роботі сесії

24

(Списки додаються)
Сесію відкриває голова Дворічанської районної ради Турбаба Г.Г.
Шановні депутати!
На пленарне засідання чергової тридцять сьомої сесії районної ради
сьомого скликання прибуло 24 депутатів із 26 обраних.
Кворум, необхідний для проведення сесії районної ради є.
Тридцять сьома сесія Дворічанської районної ради сьомого скликання
оголошується відкритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
Турбаба Г.Г.
Представляю голову районної державної адміністрації Юрія
Миколайовича Струкова, який призначений на посаду у період між сесіями
районної ради, запрошую його в президію. На сесію запрошені керівники
структурних підрозділів районної державної адміністрації, селищний та
сільські голови, керівники районних організацій та установ.
(Списки додаються).

Депутат Дорошенко В.І. пропонує секретарем пленарного засідання обрати
депутата Василець В.А.
Пропозицію підтримано.
С Л У Х А Л И: Про затвердження порядку денного ХХХVІІ сесії
районної ради VІІ скликання
----------------------------------------------------------------------Доповідає:Турбаба Г.Г.– голова районної ради
Чергову сесію районної ради скликано згідно з розпорядженням,
опублікованим в районній газеті «Дворічанський край» та оприлюдненим на
сайті районної ради. До порядку денного включені питання згідно плану
роботи та ті, які надійшли в процесі роботи. Питання попередньо погоджені
профільними комісіями, засідання яких пройшли минулого тижня, і цього
тижня. Постійна комісія під головуванням О.І.Рибалка провела ряд засідань
за участі причетних до розгляду питань. Перед сесією виникла необхідність
внести доповнення до порядку денного Пропоную порядок денний, розданий
депутатам, прийняти за основу.
Депутати одноголосно приймають порядок денний за основу.
Пропоную доповнити порядок денний питанням про дострокове
припинення повноважень депутата Акулова В.В. згідно з поданою ним
заявою. Ставлю на голосування.
Депутати одноголосно приймають доповнення до порядку денного.
Пропонується порядок денний затвердити в цілому.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про дострокове припинення повноважень депутата
Дворічанської районної ради Акулова В.В.
-------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
До районної ради надійшла заява депутат В.В.Акулова про дострокове
припинення повноважень у зв»язку з тим, що за повідомленням обласної
виборчої комісії його зареєстровано обраним депутатом обласної ради як
наступного за черговістю у виборчому списку
партійної організації
«Солідарність» за статтею 81 Закону України «Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів». За Законом України «Про статус депутатів
місцевих рад» повноважень депутата достроково припиняються за рішенням
ради на підставі поданої заяви. Є пропозиція заяву задовольнити. Василя
Володимировича поздоровляємо та бажаємо успіхів у спільній роботі.

Акулов В.В. не бере участь у голосуванні з метою уникнення конфлікту
інтересів.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- 23;
проти -немає;
утрималися – немає;
не голосували –1.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
Далі в голосуванні беруть участь 23 депутати районної ради.
С Л У Х А Л И: Про подовження терміну дії та внесення змін до
Програми розвитку профілактично-реабілітаційного
комплексу, туризму та відпочинку в Дворічанському
районі
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Бервено О.М. – директор Центру дитячої
та юнацької творчості
Пропонуємо подовжити термін реалізації нашої цільової програми,
направленої на відродження та збереження історичної, культурної спадщини
та розвитку інвестиційної і туристичної привабливості району, подовжити
ще на два роки. І цьогорічні заходи доповнити рядом заходів, які ми
плануємо на відзначення 175 річниці від дня народження нашого земляка
Нобелівського лауреата І.І.Мечникова. У травні ми взяли участь у заходах
дистанційно. Сподіваємося, що карантин не завадить провести заходи, що
сплановані на вересень.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до районної Програми фінансової та
матеріально- технічної
підтримки закладів освіти
району на 2019-2020 роки
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді
та спорту районної державної адміністрації
Зараз велика увага приділяється забезпеченню здорового харчування
дітей, а для цього потрібні обладнані харчоблоки. Харчоблок нашого
опорного закладу Дворічанського ліцею включено до переліку харчоблоків, в
яких планується провести реконструкцію, для чого будуть потрібні і кошти
співфінансування. Пропонуємо доповнити нашу галузеву програму пунктом

щодо цього. Комісією питання погоджено.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про хід виконання районної Програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху та розвитку дорожнього
господарства у Дворічанському районі на 2017-2020 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 15 червня 2017
року №284-VIІ
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Куштим Г.В. - начальник відділу житловокомунального господарства, містобудування, архітектури,
інфраструктури, цивільного захисту, енергетики т
захисту довкілля районної державної адміністрації
(Інформація додається).
Турбаба Г.Г.
Питання стану та ремонту автомобільних доріг актуальне для громади
району. Під час знайомства з народним депутатом Д.О.Шенцевим голова
районної державної адміністрації Ю.М.Струков порушував питання, просив
допомоги. Дмитро Олексійович звернувся у обласні інстанції, отримав
відповідь (зачитує відповідь з Харківської обласної державної адміністрації
та зі Служби автомобільних доріг у Харківській області– додаються).
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про хід виконання Районної Програми “Молодь
Дворічанщини” на 2016 – 2020 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 19 травня 2016 року
№98- VІІ
-----------------------------------------------------------------------Доповідає: Коваль Н.І. – начальник відділу освіти,
молоді та спорту районної державної адміністрації
(Інформація додається)
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про внесення змін рішення районної ради від 19 грудня
2019 року №645-VІІ «Про районний бюджет на 2020 рік»
та додатків до нього (із змінами)
-----------------------------------------------------------------------Доповідає:Татаренко В.М. –
начальник фінансового
відділу районної державної адміністрації
Пропонується внести зміни до районного бюджету, які полягають у
збільшенні та зменшенні цільових субвенцій за рішенням обласної ради та
місцевих рад; також пропонується виділити кошти на першочергові потреби
за рахунок зменшення резервного фонду районного бюджету. Це наші
зобов»язання щодо утримання стаціонарного відділення Дворічанської
районної лікарні, за розрахунками коштів районного бюджету та переданих з
місцевих рад має вистачити до середини вересня; кошти для працівників
терцентру, які обслуговують громадян в умовах карантину, кошти на
спортивні заходи, які почади проводитись. Комісія на своєму засіданні
пропозиції розглянула за участі розпорядників коштів та погодила.
(Пояснювальна записка додається).
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про затвердження рішень постійної комісії районної ради
з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
-----------------------------------------------------------------------Доповідає:Татаренко В.М. –
начальник фінансового
відділу районної державної адміністрації
Прошу затвердити рішення комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку, прийняті між сесіями районної ради, які полягали у
зарахуванні коштів субвенції, та змін до кошторисів установ, пов»язаних з
ситуацією з коронавірусом.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про надання дозволу на передачу в оренду об»єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селища
Дворічанського району
----------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
З 1 липня набирає чинності новий закон про оренду державного та
комунального майна. До цієї дати ми
працюємо за перехідними

положеннями. У період надзвичайної ситуації, карантину у нас звільнилося
ряд приміщень, які балансоутримувачі пропонують знову передати в оренду.
Профільна комісія проєкт рішення погодила.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про розгляд клопотання військового комісара
Дворічанського районного військового комісаріату
щодо надання приміщення
----------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
До районної ради після прийняття у березні рішення про дозвіл на
передачу в оренду приміщення колишньої аптеки надійшло клопотання
районного військового комісара про надання цього приміщення для
розташування реорганізованої установи, Дворічанського територіального
центру комплектування та соціальної підтримки. На засіданні профільної
комісії депутати внесли пропозицію про клопотання щодо передачі для цієї
установи приміщення державної власності колишнього професійного
аграрного ліцею, для чого звернутись до владних структур та просити
сприяння народного депутата.
Рибалка О.І. – голова постійної комісії з політико-правових питань,
депутатської діяльності та власності
На засіданні ми порушили питання про приміщення колишнього аграрного
професійного ліцею, які треба повернути у спільну власність громади, про
що й йдеться у проекті рішення, який комісія пропонує прийняти.
Фролов С.В., районний військовий комісар – зверталися за приміщеннями
аграрного ліцею, але отримали відповідь, що вони передаються без
перепрофілювання. У липні буде перевірка, наявні умови роботи працівників
військкомату незадовільні, приміщень не вистачає.
Скрипніков С.В. – депутат районної ради
Треба надати в оренду військкомату приміщення.
Дорошенко В.І.- депутат районної ради, директор КП «Улибка»
Як балансоутримувач приміщення, зацікавлений у надходженні коштів від
оренди, які можемо спрямувати на поліпшення матеріально-технічної бази,
ремонти приміщень.
Гиренко А.А. – депутат районної ради
Робота військкомату важлива, пропоную передати в оренду приміщення.
Струков Ю.М. – голова районної державної адміністрації
Є відповідальність за стан справ у районі, район наш прикордонний,
військкомат проводить роботу у неналежних умовах, потребує поліпшення,
тож питання треба вирішувати.

Остапенко О.М. – депутат районної ради
Треба зробити все, щоб держава передала приміщення державної
власності для розміщення державної установи.
Стоянов Д.М.- депутат районної ради
Пропоную прийняти рішення про оренду, і працювати з фондом держмайна
по приміщеннях колишнього аграрного ліцею.
Приходько В.А. – депутат районної ради
З державної власності передають без права перепрофілювання, а це заклад
освіти, і це дуже тривалий процес.
Голова районної ради Г.Г.Турбаба ставить на голосування пропозицію щодо
прийняття проєкту рішення за основу. Депутати одноголосно приймають
розданий проєкт рішення за основу.
Ставиться на голосування пропозиція щодо доповнення проєкту рішення
пунктом щодо надання дозволу на передачу в оренду районному військовому
комісаріату приміщення колишньої аптеки по вул..Слобожанській,21.
14 депутатів голосують за цю пропозицію .
Депутати голосують за прийняття проєкту рішення зі змінами в цілому.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про внесення змін до рішення районної ради від 21
лютого 2019 року № 558- VІІ «Про впорядкування
кола об»єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селища Дворічанського району» (із
змінами)
------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
У переліку об»єктів спільної власності громади району зазначений
об»єкт спортивний комплекс «Колос». При оформленні правовстановлюючих
документів виникли неузгодженості, об»єкт має назву «Спортивний
комплекс «Районний стадіон «Колос». Керівництво «Спорту для всіх»
просить уточнити назву об»єкта в переліку. Комісіями питання підтримане.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про затвердження тексту підписаної Угоди про
передачу
коштів
у рамках Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України
-------------------------------------------------------------------Доповідає: Грінаковська Ю.Л.- директор КНП ЦПМСД
Всім відомо, що ми беремо участь у реалізації заходів Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України, проводиться реконструкція
приміщення Центру. Була підписана Угода, текст якої повинен бути
затверджений районною радою. Просимо її затвердити. Комісії питання
розглядали та погодили.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до рішення Дворічанської районної
ради
від 21 грудня 2017 року № 366-VII «Про
визначення замовника проєкту, що реалізується
у
рамках
Надзвичайної кредитної
програми
для
відновлення України»
---------------------------------------------------------------------------Доповідає: Грінаковська Ю.Л.- директор КНП ЦПМСД
Нам необхідно
внести зміни до раніше прийнятого рішення,
визначивши замовника проєкту на поточний рік - Центр первинної медикосанітарної допомоги.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про надання попередньої згоди на прийняття
службового автотранспорту зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської
області у спільну власність територіальних громад
сіл, селища Дворічанського району
---------------------------------------------------------------Доповідає: Грінаковська Ю.Л.- директор КНП ЦПМСД
Нарешті ми отримали наказ про розподіл службових автомобілів для
первинної медицини, де є і наш район. Цей автомобіль давно обіцяли, ми
просили підтримки у голови районної державної адміністрації щодо
прискорення вирішення цього питання, за що дякуємо. За процедурою та

згідно наказу просимо надати попередню згоду на прийняття автомобіля до
спільної власності громади району.
Турбаба Г.Г.
Це питання голова районної державної адміністрації порушував під час
зустрічі з народним депутатом Д.О.Шенцевим, який теж клопотав про його
вирішення перед обласною владою, про що маємо інформацію ( зачитала
відповідь заступника голови Харківської обласної адміністрації народному
депутату Д.О.Шенцеву – додається).
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до відомостей про Миколаївську
початкову школу Дворічанської районної ради
Харківської області у державному реєстрі
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді
та спорту районної державної адміністрації
Районна рада прийняла рішення про зміну назви і типу Миколаївського
навально-виховного комплексу на Миколаївську початкову школу з
дошкільним підрозділом. Для внесення інформації до державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
необхідно внести додатковий код економічного виду діяльності - Дошкільна
освіта. Комісії питання рекомендують до затвердження.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до Статуту Кам’янської гімназії
Дворічанської районної ради Харківської області
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Пропонується внести зміни до Статуту Кам»янської гімназії, привівши
положення про призначення директором переможця конкурсу та укладення з
строкового трудового договору посадовою особою засновника, головою
ради, відповідно до норма нового Закону України «Про повну загальну
середню освіту». Комісіями питання розглянуте.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду
керівника комунального закладу загальної середньої
освіти Дворічанського району, затвердженого рішенням
районної ради від 20 червня 2019 року №582-VІІ
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та
спорту районної державної адміністрації
У зв»язку з набранням чинності Законом України «Про повну загальну
середню освіту», де статті 38, 39 повністю детально прописує проведення
конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти просимо
затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального
закладу загальної середньої освіти Дворічанського району у новій редакції,
де узгоджені всі норми законодавства. Дві профільні комісії рекомендують
затвердити
роздане вам положення, яке було детально, по пунктах
розглянуте, та відповідний проєкт рішення.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про оголошення конкурсу на посаду директора
Кам»янської гімназії Дворічанської районної ради
Харківської області
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Коваль Н.І. – начальник відділу освіти,
молоді та спорту районної державної адміністрації
Пропонується оголосити конкурс на заміщення вакантної посади
директора Кам»янської гімназії, затвердити склад конкурсної комісії та
провести його у відповідності до затвердженого положення. Дві профільні
комісії погодили проєкт рішення.
Турбаба Г.Г.
Нагадую, що на минулому пленарному засіданні ми заслухали звіт про
результати нашої робочої групи. Інформую, що адміністративний суд,
відхилив позовну заяву Луб»янко О.Я. щодо скасування рішення районної
ради про робочу групу по Кам»янській гімназії. Відділ освіти, молоді та
спорту, звільнивши директора з посади,звернувся з клопотанням про
проведення конкурсу. Так як ми працюємо у рамках надзвичайної ситуації,
карантину, питання не могло бути розглянуте раніше, по що ми повідомили
відділ освіти, молоді та спорту.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про подовження терміну дії контракту з директором
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Дворічанського району
Найдановою Л.М.
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Пропонується за погодження профільної комісії подовжити на три
роки термін дії контракту з Найдановою Л.М. на посаді директора
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг).
Депутат Найданова Л.М. не голосує з метою уникнення конфлікту
інтересів.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- 22;
проти -немає;
утрималися – немає;
не голосували –1.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про подовження терміну дії контракту з директором
комунального закладу “Дворічанський районний
центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”
Кащею В.В.
-------------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Пропонується за погодження профільної комісії подовжити на три
роки термін дії контракту з Кащею В.В. на посаді директора комунального
закладу фізичного здоров»я населення «Спорт для всіх».
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про подовження терміну дії контракту з директором
комунального підприємства “Улибка” Дорошенком В .І.
---------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Пропонується за погодження профільної комісії подовжити на три
роки термін дії контракту з Дорошенком В.І. на посаді директора
комунального підприємства «Улибка».

Депутат Остапенко О.М. запитує, чи відповідає діяльність КП «Улибка»
статуту підприємства.
Дорошенко В.І.
Так, ми здійснюємо діяльність в рамках затвердженого статуту.
Депутат Дорошенко В.І. не голосує з метою уникнення конфлікту інтересів.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- 22;
проти -немає;
утрималися – немає;
не голосували –1.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про подовження терміну дії контракту з директором
комунального підприємства “Дворічанське БТІ ”
Третяковим Л.П.
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Пропонується за погодження профільної комісії подовжити на три
роки термін дії контракту зТретяковим Л.П. на посаді директора
комунального підприємства «Дворічанське бюро технічної інвентаризації».
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до Плану діяльності районної ради з
підготовки проєктів регуляторних актів у 2020 році
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Комісями погоджено розданий депутатам проект рішення про внесення
змін до плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних
актів у зв»язку із змінами чинного законодавства про оренду майна та
поданими районною лікарнею тарифами на медичні послуги.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про надання медичних послуг населенню району
--------------------------------------------------------------------Співдоповідачі: Грінаковська Ю.Л. – директор кКНП
ЦПМСД Дворічанського району; Черкасов С.П. –
директор КНП «Дворічанська районна лікарня»
(Інформації додаються).
Депутат Остапенко О.М. запитує, хто є розпорядником коштів. Чому не
вироблено концепції, моделі реформування лікарні?
Депутат Василець В.А. під час підготовки до сесії мала розмову з людьми,
нарікають на те, що немає запису до сімейного лікаря, є претензії до
обслуговування.
Депутат Пилипенко В.П. запитує чому не заключається договір з НСЗУ на
стаціонарну допомогу.
Депутат Бєлуха Л.А. запитує, який облік ведеться коштам, які пацієнт
платить у кабінетах лікарні.
Струков Ю.М., голова районної державної адміністрації говорить про те,
що мало сімейних лікарів, залежить все від того, з ким заключені декларації.
Грінаковська Ю.Л. просить
надати конкретні факти неналежного
обслуговування, щоб предметно розібратись. Говорить про те, що кошти за
укладені декларації надходять в Центр первинної медико-санітарної
допомоги, і на них утримується вся мережа закладів первинної медицини.
Черкасов С.П. інформує про те, що заклад уклав договір на первинну
допомогу, працює над укладенням договору на реабілітацію.
ТурбабаГ.Г.
В процесі підготовки до розгляду цього питання всі,хто його вивчав,
дійшли до думки, що в таких районах, як наш, потрібен один заклад охорони
здоров»я, з наданням як первинної допомоги, від фельдшерського пункту в
селі, так і стаціонарної допомоги сільським жителям. Тому до проекту
рішення пропонується внести доручення про проведення такої роботи, а
також щодо звернень до обласних структур та до Національної служби
здоров»я з проханням надання необхідних для районної лікарні до кінця року
коштів. Також пропонується ще раз звернутися до обласних структур за
медичним обладнанням. На рішення минулої сесії ми отримали лише
відповідь з обласної ради про звернення до обласної державної адміністрації
та департаменту охорони здоров»я ( зачитується відповідь Харківської
обласної ради – додається).
Голова районної ради Г.Г.Турбаба ставить на голосування пропозицію щодо
прийняття проєкту рішення з цими трьома пунктами за основу. Депутати
одноголосно приймають розданий проєкт рішення за основу. Змін чи
доповнень не надходить.
Депутати голосують за прийняття проєкту рішення в цілому.

В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про затвердження Положення і тарифів на платні
медичні послуги, які надаються
комунальним
некомерційним підприємством «Дворічанська районна
лікарня»
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Районна лікарня підготувала, подала для оприлюднення проект
регуляторного акта із затвердження тарифів на медичні послуги. Профільна
комісія підготувала позитивний експертний висновок щодо відповідності
проєкту нормам законодавства. Пропонується затвердити Положення про
надання платних послуг та експертний висновок, який направити до
державної регуляторної служби.
Депутат Василець В.А. задає питання про те, яким чином здійснюються
платежі за надані послуги.
Черкасов С.П. відповідає, що через термінал, який встановлений в лікарні.
Депутати пропонуються доповнити Положення п.4.1 про здійснення оплати
за медичні послуги через термінал у лікарні або через банківську установу.
Голова районної ради Г.Г.Турбаба ставить на голосування пропозицію щодо
прийняття проєкту рішення за основу. Депутати одноголосно приймають
розданий проєкт рішення за основу.
Ставиться на голосування пропозиція щодо
доповнення положення
пунктом 4.1. наступного змісту: Плата за надання медичних послуг
здійснюється пацієнтом через термінал на Підприємстві або через
банківську установу. Депутати голосують за цю пропозицію одноголосно.
Депутати голосують за прийняття проєкту рішення зі змінами в цілому.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.

С Л У Х А Л И: Про затвердження Положення про госпрозрахункове
стоматологічне відділення (кабінет) комунального
некомерційного підприємства «Дворічанська районна
лікарня» і тарифів по наданню стоматологічних
послуг та зубопротезуванню
--------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Районна лікарня підготувала, подала для оприлюднення проект
регуляторного акта із затвердження тарифів на стоматологічні послуги.
Надання стоматологічних послуг не входить до пакета з надання
амбулаторно-поліклінічних послуг, за яким працює лікарня з національною
службою здоров»я. Тому й пропонується узаконити госпрозрахунковий
стоматологічний підрозділ та встановити тарифи на стоматологічні послуги.
Профільна комісія підготувала позитивний експертний висновок щодо
відповідності проєкту нормам законодавства. Пропонується затвердити
Положення про надання платних послуг та експертний висновок, який
направити до державної регуляторної служби.
В И Р І Ш И Л И: Рішення прийняти ( додається)
Голосували: за- одноголосно.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
С Л У Х А Л И: Про внесення змін до Статуту комунального
некомерційного підприємства «Дворічанська
районна лікарня»
-------------------------------------------------------------------Доповідає: Турбаба Г.Г. – голова районної ради
Керівництво
комунального
некомерційного
підприємства
«Дворічанська районна лікарня», депутат Скрипніков С.В., який свого часу
збирав населення на підтримку стаціонару, а потім і колектив лікарів
звернулися з проханням доповнити статут підприємства додатковим видом
послуг: послуга з надання первинної медичної допомоги. З огляду на те, що
районна рада в рамках медичної реформи створила два комунальні
некомерційні підприємства в галузі охорони здоров»я, кожен зі своїм
напрямом: Центр надання первинної медико-санітарної допомоги – надання
первинної допомоги сімейними лікарями та медичними працівниками
закладів сільської медицини амбулаторій та фельдшерських пунктів ; і
районна лікарня як заклад вторинного рівня з амбулаторно-поліклінічною
допомогою і стаціонаром. На початку року мешканці району вимагали від
влади підтримки роботи стаціонарного відділення, ми проводили актив з
цього питання, направили офіційні звернення до обласної влади, на які не
отримали відповіді. Звернулися до народного депутата Д.О.Шенцева, який

зробив депутатський запит, отримав відповідь від міністра охорони здоров»я,
яка оприлюднена на сайті районної ради. Ми в березні та сьогодні прийняли
рішення про зміни до районного бюджету, за якими передбачаються кошти
на утримання стаціонару. Але лікарні не вистачає коштів навіть на
поліклініку. Замість того, щоб працювати над отриманням договору з НСЗУ
на стаціонар, лікарня отримала ліцензію та заключила договір на первинну
допомогу. Мотиви: сімейних лікарів не вистачає, лікарі районної лікарні
можуть охопити населення та підвищити свою заробітну плату. Але для
охоплення населення майже рік тому лікарям, які мають на це право,
пропонувалося за сумісництвом працювати в ЦПМСД, і таким чином
заробляти більше. Для інших лікарів та лікарні в цілому це питання не
вирішує. Більш того, доля стаціонару залишається невирішеною. Району два
заклади з однаковими функціями непотрібні, про що ми вже говорили.
Депутати зустрічалися з колективами. Питання розглядалося на засіданнях
двох постійних комісій, одна пропонує внести зміни до статуту,
рекомендація другої – не приймати такого рішення.
Голова районної державної адміністрації Ю.М.Струков виходить із зали
засідань.
Черкасов С.П. Прошу підтримати колектив, який вже має договір з НСЗУ на
300 тис грн. навіть без заключення декларацій. Охопимо високласними
спеціалістами майже 4 тисячі людей, які не мають декларацій з сімейними
лікарями. Це процедурне питання.
Депутати Остапенко О.М., Бєлуха Л.А., Пилипенко В.П. вказують на те, що
кожен заклад має займатися своїм видом діяльності, недоцільно мати два
заклади з одними й тими ж функціями.
Депутат Рибалка О.І. говорить про те, що побував у колективах, ситуацію
обговорювали, і питання треба вирішувати.
Депутат Василець В.А. запитує про те, як буде розподілятись робочий час
лікаря: скільки на сімейного, скільки на вузького спеціаліста, скільки на
стаціонар, чи встигне одна й та людина надавати всі послуги. (Відповіді не
отримала).
Депутат Концевич О.А. питає, як рішення щодо змін до статуту вплине на
роботу закладу первинної медицини.
Депутати Стоянов Д.М., Скрипніков С.В. агітують за внесення змін до
статуту.
Депутат Найданова Л.М. закликає заклади співпрацювати, порозумітися і
знайти варіанти охоплення населення деклараціями та надання всіх видів
допомоги як і до теперішнього часу. Вказує на те, що роботу щодо
розширення ліцензії та укладення договору заклад провів без погодження із
засновником.

Депутат Базарна О.О., сільські голови Перепелиця О.В., Масюк В.М.,
Лазарєв М.М. говорять про необхідність збереження фельдшерських пунктів
у селах для обслуговування сільських жителів, пенсіонерів,а їх утримує
Центр первинної медико-санітарної допомоги.
В И Р І Ш И Л И: Рішення не прийняти ( додається)
Голосували: за-10;
проти -10;
утрималися -3;
не голосували – немає.
Результати поіменного голосування додаються на 1 арк.
Турбаба Г.Г.
Питання порядку денного розглянуті.
Тридцять сьома сесія районної ради сьомого скликання оголошується
закритою.
(Звучить Гімн України, Гімн Дворічанського району).
Дякую за роботу.

Голова
Дворічанської районної ради

Галина ТУРБАБА

