
ПРОТОКОЛ № 03

засідання постійної комісії Кіровоградської обласної ради з питань 
охорони здоров'я та соціальної політики

від 12 січня 2016 року

Склад комісії - 8 осіб

Присутні — 7 осіб
Голова постійної комісії:Чемерис І.А.
Члени постійної комісії: Петрушевський П.Г., Скоропад Л.В., Фролов О.С., 

Хільченко С.В., Чурпій К.Л., Шевчук О.М.

Відсутні: Ільїна Д.Д.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 січня 2016 року № 16
“Про обласний бюджет на 2016 рік”.

Інформує: Шеремет  Сергій  Вікторович –  директор  департаменту
фінансів обласної державної адміністрації

Запрошені: Рибальченко Олег Миколайович — директор департаменту
охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Догаров Олександр Васильович — директор департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації

2. Про стан виконання обласної програми підготовки медичних працівників та
поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки.

Інформує: Рибальченко Олег  Миколайович — директор департаменту
охорони здоров'я обласної державної адміністрації

3. Про хід виконання рішення обласної ради від 29 березня 2013 року № 462
“Про затвердження обласної програми протидії захворюванню на туберкульоз
на період до 2016 року”.

Інформує: Рибальченко Олег  Миколайович — директор департаменту
охорони здоров'я обласної державної адміністрації

4.  Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Статуту  комунального  закладу
“Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер”.

Інформує: Сухомлин Ганна Миколаївна  — головний лікар комунального
закладу “Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер”

5.  Про  звернення  Кіровоградського  обласного  відділення  Всеукраїнської
благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.

Інформує: Чемерис  Ірина  Анатоліївна  —  голова  постійної  комісії
обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики

Запрошені: Рибальченко Олег Миколайович — директор департаменту
охорони здоров'я обласної державної адміністрації
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Данильченко Костянтин Олександрович — аналітик Кіровоградського
обласного  відділення  Всеукраїнської  благодійної  організації  “Всеукраїнська
мережа ЛЖВ”

Дмитренко Олена Анатоліївна — аналітик Кіровоградського обласного
відділення  Всеукраїнської  благодійної  організації  “Всеукраїнська  мережа
ЛЖВ”

Логінова  Аліна  Сергіївна —  аналітик  Кіровоградського  обласного
відділення  Всеукраїнської  благодійної  організації  “Всеукраїнська  мережа
ЛЖВ”

6. Про звернення ради Кіровоградської обласної організації ветеранів України.
Інформує:  Чемерис  Ірина  Анатоліївна  —  голова  постійної  комісії

обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики

7. Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Інформує:  Чемерис  Ірина  Анатоліївна  —  голова  постійної  комісії

обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики

8. Про план роботи постійної комісії на 2016 рік.
Інформує:  Чемерис  Ірина  Анатоліївна  —  голова  постійної  комісії

обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики

9.  Про  звернення  щодо  необхідності  передбачення  в  Державному  бюджеті
України на 2016 рік субвенції місцевим бюджетам на надання пільг окремим
категоріям громадян.

Інформує:  Чемерис  Ірина  Анатоліївна  —  голова  постійної  комісії
обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики

Результати  голосування:  за  -  одноголосно. Інших  пропозицій  щодо
формування порядку денного від членів постійної комісії не надійшло. 

1.Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 січня 2016 року № 16
“Про обласний бюджет на 2016 рік”.

Слухали: Інформацію директора департаменту фінансів Кіровоградської
обласної державної адміністрації Шеремета Сергія Вікторовича про внесення
змін до рішення обласної ради від 25 грудня 2015 року № 16 “Про обласний
бюджет на 2016 рік”.

Виступили: Чемерис  І.А.,  Шевчук О.М.,  Хільченко  С.В.,  Чурпій  К.Л.,
Петрушевський П.Г., Фролов О.С., Догаров О.В.

Детально  обговоривши  питання,  Чемерис  І.А. внесла  пропозицію
рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проект рішення обласної
ради “Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 січня 2016 року № 16
“Про обласний бюджет на 2016 рік”. 

Вирішили: прийняти рішення № 16 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.
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2. Про  стан  виконання  обласної  програми  підготовки  медичних
працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки.

Слухали: Інформацію  директора  департаменту  охорони  здоров’я
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  Рибальченка  Олега
Миколайовича  про  стан  виконання  обласної  програми  підготовки  медичних
працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки.

Виступили: Чемерис І.А., Чурпій К.Л., Шевчук О.М., Фролов О.С., які
обговорили  питання  стосовно  забезпечення  медичних  працівників,  особливо
молодих  спеціалістів,  житлом  у  сільській  місцевості  та  райцентрах  області,
необхідності  детального  розгляду  питання  стосовно  кількості  та  фахової
спрямованості  підготовлених  спеціалістів,  їх  направлення  на  роботу  в
населених пунктах області і фактичних термін їх роботи за направленням тощо.

Пропозиції  від  членів  комісії:  Чурпій  К.Л.  вніс  пропозицію
рекомендувати обласній державній адміністрації у першому кварталі 2016 року
розглянути  на  засіданні  колегії  обласної  державної  адміністрації,  за  участю
постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціальної
політики, питання щодо забезпечення житлом медичних працівників в області.

Результати голосування за пропозицію Чурпія К.Л.: одноголосно.
Обговоривши питання,  Чемерис І.А. внесла пропозицію рекомендувати

депутатам обласної ради підтримати проект рішення обласної ради “Про стан
виконання обласної програми підготовки медичних працівників та поліпшення
їх соціального захисту на 2012-2016 роки”.

Вирішили: прийняти рішення № 17 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

3. Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  29  березня  2013  року
№ 462  “Про затвердження обласної  програми протидії  захворюванню на
туберкульоз на період до 2016 року”.

Слухали: Інформацію Рибальченка  Олега  Миколайовича  — директора
департаменту  охорони  здоров’я  обласної  державної  адміністрації  про  хід
виконання  рішення  обласної  ради  від  29  березня  2013  року  №  462  “Про
затвердження  обласної  програми  протидії  захворюванню  на  туберкульоз  на
період до 2016 року”.

Пропозиції  від  членів  комісії:  Чурпій  К.Л.  вніс  пропозицію
рекомендувати  департаменту  охорони  здоров’я  обласної  державної
адміністрації,  участю представників постійної комісії  обласної ради з питань
охорони  здоров'я  та  соціальної  політики,  у  першому  кварталі  2016  року
розглянути  на  засіданні  обласної  ради  з  питань  протидії  туберкульозу  та
ВІЛ/СНІДу  питання  про  хід  виконання  обласної  програми  протидії
захворюванню на туберкульоз на період до 2016 року.

Результати голосування за пропозицію Чурпія К.Л.: одноголосно.
Обговоривши  питання,  Чемерис  І.А. внесла  на  голосування  проект

рішення  постійної  комісії  про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від
29 березня  2013  року № 462  “Про затвердження обласної  програми протидії
захворюванню на туберкульоз на період до 2016 року”.

Вирішили: прийняти рішення № 18 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.
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4.  Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Статуту  комунального  закладу
“Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер”.

Слухали: Інформацію Сухомлин Ганни Миколаївни — головного лікаря
комунального закладу “Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер”
про  внесення  змін  та  доповнень  до  Статуту  комунального  закладу
“Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер”.

Виступили: Чурпій К.Л., Шевчук О.М., Рибальченко О.М.
Обговоривши  питання,  Чемерис  І.А. внесла  на  голосування  проект

рішення  постійної  комісії  про  внесення  змін  та  доповнень  до  Статуту
комунального закладу “Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер”.

Вирішили: прийняти рішення № 19 (додається)
Результати голосування: за – 6

      утримався – 1.

5.  Про звернення Кіровоградського  обласного  відділення Всеукраїнської
благодійної  організації  “Всеукраїнська  мережа  людей,  які  живуть  з
ВІЛ/СНІД.

Слухали:  Інформацію Чемерис Ірини Анатоліївни — голови постійної
комісії  обласної  ради  з  питань охорони  здоров'я  та  соціальної  політики  про
звернення Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнської благодійної
організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. 

Виступили: Чемерис  І.А.,  Шевчук О.М.,  Хільченко  С.В.,  Чурпій  К.Л.,
Петрушевський П.Г., Фролов О.С., Рибальченко О.М.

Обговоривши  питання,  Чемерис  І.А. внесла  на  голосування  проект
рішення  постійної  комісії  про  звернення  Кіровоградського  обласного
відділення  Всеукраїнської  благодійної  організації  “Всеукраїнська  мережа
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.

Вирішили: прийняти рішення № 20 (додається)
Результати голосування: за – 6

      утримався – 1.

6.  Про  звернення  ради  Кіровоградської  обласної  організації  ветеранів
України.

Слухали: Інформацію Чемерис Ірини Анатоліївни — голови постійної
комісії  обласної  ради  з  питань охорони  здоров'я  та  соціальної  політики  про
звернення ради Кіровоградської обласної організації ветеранів України.

Обговоривши  питання,  Чемерис  І.А. внесла  на  голосування  проект
рішення  постійної  комісії  про  звернення  ради  Кіровоградської  обласної
організації ветеранів України.

Вирішили: прийняти рішення № 21 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.
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7. Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Слухали: Інформацію Чемерис Ірини Анатоліївни — голови постійної

комісії  обласної  ради  з  питань охорони  здоров'я  та  соціальної  політики  про
зняття з контролю рішень обласної ради.

Вирішили: прийняти рішення № 22 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

8. Про план роботи постійної комісії на 2016 рік.
Слухали: Інформацію Чемерис Ірини Анатоліївни — голови постійної

комісії  обласної  ради  з  питань охорони  здоров'я  та  соціальної  політики  про
план роботи постійної комісії на 2016 рік.

Вирішили: прийняти рішення № 23 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

9. Про звернення щодо необхідності передбачення в Державному бюджеті
України  на  2016  рік  субвенції  місцевим  бюджетам  на  надання  пільг
окремим категоріям громадян.

Слухали: Інформацію Чемерис Ірини Анатоліївни — голови постійної
комісії  обласної  ради  з  питань охорони  здоров'я  та  соціальної  політики  про
звернення щодо необхідності передбачення в Державному бюджеті України на
2016 рік субвенції місцевим бюджетам на надання пільг окремим категоріям
громадян.

Виступили: Чурпій К.Л., Догаров О.В., Шевчук О.М., Хільченко С.В.,
Петрушевський П.Г., Скоропад Л.В.

Пропозиції  від  членів  комісії:  Чурпій  К.Л.  вніс  пропозицію  у
постановляючій частині проекту рішення постійної комісії та тексті звернення
наголосити, що оптимальним варіантом вирішення питання щодо компенсації
за пільговий проїзд окремих категорій громадян  є перехід до їх монетизації.

Результати голосування за пропозицію Чурпія К.Л.: одноголосно.
Обговоривши  питання,  Чемерис  І.А. внесла  пропозицію  підтримати

звернення щодо необхідності передбачення в Державному бюджеті України на
2016 рік субвенції місцевим бюджетам на надання пільг окремим категоріям
громадян. 

Вирішили: прийняти рішення № 24 (додається)
Результати голосування: за – одноголосно.

Голова постійної комісії             І.Чемерис

Секретар комісії              К.Чурпій


