Протокол № 6
засідання громадської ради при
Новопсковській райдержадміністрації Луганської області
15.12.2016 14-00

смт.Новопсков

Присутні: члени Громадської ради - Ковальова A.B., Хомутянська С.І. Чмихова К.П.
Анопка-Баранова А.О. ,Гриб І.М., Чорнуха О.В., .
Недогонова 11.В.
Присутні: заступник голови райдержадміністрації Скороход О.О'., спеціаліст відділу
організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації Лазуренко О.М.
Відсутні:

Пойдін В.А., Чмихова К.П., Гурський С.В.,
Стогнеєва С.О., Шептуха. Т.В.

Голова засідання : Хомутянська С.І.
Секретар:
Гриб І.М.
Порядок денний
1 Надання експертного висновку Про організацію на території Новопсковського
району громадських робіт у 2017 році. Доповідач Головний спеціаліст, в.о. начальника
юридичного відділу Скребцова М.А.
2.Створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового
складу громадської ради.
3. Про результати моніторингу та вивчення на предмет корупції діяльності
Новопсковського
РТМО, який здійснювала громадська
організація «Моя
Новопсковщина». Доповідач Хомутянська С.І.
4. Різне.
5. Визначення дати, часу, теми наступного засідання Громадської ради.

По першому питанню виступила головний спеціаліст, т.в.о. начальника
юридичного відділу Новопсковської райдержадміністрації Скребцова Марія Анатоліїна,
ознайомила присутніх з переліком громадських робіт, що відповідають потребам
територіальних громад, сіл, селищ Новопсковського району н а '2017 рік, та проектом
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної райдерясадміністрації «Про організацію на території
Новопсковського району громадських робіт у 2017 році.»
Слухали
Недогонова Н.В. запитала яка мета організації громадських робіт?
Скребцова М.А. відповіла, що основною метою є мотивація до праці, в
стимулюванні фінансування.
Ухвалили
Надати ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК, де вказати, що ПРОЕКТ розпорядження
голови районної державної адміністрації «Про організацію на території Новопсковського
району Луганської області у 2017 році» прийняти без зауважень та змін.
Голосували «За» - одностайно
ПРОЕКТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї
АДМІНІСТРАЦІЇ «Про організацію на території Новопсковського району Луганської
області громадських робіт у 2017 році»

ПРО ЕКТ
Р О ЗП О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков

№

Про організацію на території
Новопсковського району
Луганської області
громадських робіт у 2017 році
Відповідно до статей 6, п. З статті 24, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації
громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, з метою додаткового стимулювання
мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, які
перебувають на обліку, як такі, що шукають роботу:
1. Затвердити перелік видів громадських робіт,

що

відповідають потребам

територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району Луганської області у 2017
році, що додається.
2. Визначити перелік роботодавців, за участю яких планується організація
громадських робіт, що відповідають потребам територіальних громад сіл, селищ
Новопсковського району Луганської області у 2017 році (додаток).
3. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані
безробітні, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
4. Ю ридичному відділу апарату райдержадм і н іс грації забезпечити в установленому
порядку подання цього розпорядження до Головного територіального; управління юстиції
у Луганській області.
5. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в

районній газеті

«Перемога», але не раніше з дня його державної реєстрації у Головному Територіальному
управлінні юстиції у Луганській області.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника

голови

райдержадміністрації Скорохода О.О.

Голова районної державної адміністрації

С.П. БЄ Л ІК

Додаток до проекту Розпорядження
№_____ «_____»____ 2016 року

Перелік видів громадських робіт,
що відповідають потребам територіальних громад сіл, селищ
Новопсковського району Луганської області у 2017 році
1. Благоустрій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери та прилеглої до них
території, кладовищ, зон відпочинку і туризму.
2. Озеленення територій населених пунктів.
3 .Благоустрій смуг відведення автомобільних доріг загального користування за
межами

проїжджої

частини,

ліквідація

стихійних

сміттєзвалищ

та

упорядкування

придорожніх смуг.
4. Роботи щодо очищення водовідвідних канав, водопропускних труб, отворів мостів
для забезпечення стоку зливових та паводкових вод.
5. Роботи, пов’язані з благоустроєм прибережних смуг, ремонтом мостових споруд Та
відновленням природних джерел та водоймищ, русел річок, що знаходяться на території
селищних та сільських рад району.
6. Впорядкування меморіалів, пам’ятників історії та архітектури, які мають офіційний
статус або зареєстровані на території населеного пункту.
7. Виконання робіт на території населених пунктів з метою ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, екологічної технологічної катастрофи.
8. Роботи,

пов’язані

з

будівництвом

або

ремонтом,

обслуговуванням

об’єктів

соціальної сфери та прилеглої до них території.
9.

Догляд за особами похилого віку та інвалідами.

10.

Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких осіб,
ветеранів

війни,

інвалідів,

що

проводяться

за

рішеннями

органів

місцевого

самоврядування.
11.

Інформування населення: щодо отримання житлових субсидій; щодо взяття на
облік внутрішньо переміщених осіб відповідно до Порядку оформлення і видачі
довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої
території України або району проведення антитерористичної операції.

12.

Роботи в архівах з документацією та роботи у бібліотеках, пов’язані з відновленням
бібліотечного фонду.

13.

Роботи щодо підготовки та проведення виборів, референдумів, перепису населення.

13.

Роботи щодо підготовки та проведення виборів, референдумів, перепису населення.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Л.В. Черняк

По другому питанню Лазуренко О.М. нагадала, що в лютому місяці стікає строк
повноважень громадської ради в теперішньому складі. Не пізніше ніж за 60 календарних
днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки
установчих зборів за участю інституту громадського суспільства.
Слухали
Хомутянська С.І. запропонувала створити ініціативну групу в складі:
Голова ініціативної комісії - Гриб І.М.
Секретар ініціативної комісії - Лазуренко О.М.
Члени ініціативної комісії: Чмихова К.П. , Вінник О. М., Чорнуха О.В.
Ухвалили
Створити ініціативну комісію з підготовки установчих зборів за участю інституту
громадського суспільства в запропонованому складі.
Голосували «За» - одностайно

По третьому питанню
Хомутянська С.І. доповіла про результати моніторингу та вивчення на предмет
корупції діяльності Новопсковського РТМО, який здійснювала громадська організація
«Моя Новопсковщина». Доповіла , що листи з висновками направлені до головного лікаря
Маги С. та до голови Новопсковської районної ради . Текст наводиться нижче.
Вона повідомила, що в даний час в лікарні вже зроблені деякі кроки по інформуванню
населення, зокрема, є інформаційні стенди, сесією райради прийняті рішення про дозвіл
на оренду приміщень поліклініки для розміщення платіжного терміналу , для оренди
деяких кабінетів лікарями-підприємцями, утворено сторінку лікарні на веб-сайті
Новопсковської райради , яка поки що не заповнена. Люди повідомляють про певні зміни
у відношенні лікарів до пацієнтів, не беруться кошти за довідки. Повідомила, що
відповідно до закону при лікарні можна утворити Наглядову раду та запропонувала у разі
відмови у створенні такої ради при Новопсковському РТМО утворити альтернативу
такому утворенню -підписати Меморандум про співпрацю та спільно продовжити
моніторинг діяльності медичних установ району.
Слухали
Скороход О.О. запитав про сам проект , який реалізовувала громадська організація.
Хомутянська С.І. повідомила, що Фонд «Відродження» підтримує різні громадські
ініціативи для розвитку громадянського суспільства, сприяє та допомагає реформам у
медицині. Східне регіональне представництво Фонду у м.Харків, яке супроводжувало
Проект, пропонувало приїхати до району, зустрітись з лікарями, розповісти про майбутні
реформи, допомогти у стажуванні та навчанні бажаючих осіб. Пілотний проект по
реформам медицини буде у м. Чугуїв, що недалеко від нас. Повідомила, що з липня цього
року сімейні лікарі будуть працювати відповідно заключних угод по обслуговуванню
пацієнтів та отримувати за кожного пацієнта близько 200 гри, що лікарям вже можна
розпочинати рекламувати себе та шукати «своїх» пацієнтів. Розповіла, що на проект було
виділена певна сума коштів на 4 місяці, було фінансування - заробітна плата керівнику
П роекту, бухгалтеру, незначна грошова винагорода залученим особам, витрати на бензин,
оренду офісу, канцтовари, інформаційні витрати.
Недогонова Н.В. запитала про медичні кадри району , як заключати угоди з лікарями
пенсійного віку, .потрібні молоді спеціалісти. Запитала про хід ремонтних робіт у
хірургічному відділенні.

Хомутянська С.І. повідомила, що до закінчення мабуть далеко, календарного плану
виконання робіт не бачили, хоча зроблено запит голові районної ради . Щодо кадрів, то
можливо при кращому фінансуванні в процесі реформ молоді спеціалісти будуть
залишатись у районі.
Запропонувала обговорити та надати оцінку діяльності медичних установ району.
Голосували: <<за>Годноголосно
Ухвалили
1) визнати такою , що не зовсім відповідає очікуванням громадян району виконання
заходів з охорони здоров’я медичними установами району.
2) об’єднати свої зусилля у здійсненні постійного моніторингу діяльності медичних
закладів щодо якісного обслуговування населення, ефективного використання майна , що
належить громадам району.
3) включити до інформації щодо діяльності закладів медицини пункт про сприяння
підвищенню кваліфікації медперсоналу, залученні молодих кадрів до роботи у
Новопсковському РТМО, Центрі первинної медико-соціальної допомоги.
4) провести громадські слухання щодо діяльності комунальних закладів охорони здоров’я,
бюджету на 2017 рік, заслухати звіти керівників Маги С., Нестеренка В.
Текст повідомлення інформації та Проекту Положення «Наглядової ради»
Громадська
організація
«Моя
Новопсковщина»
в
рамках
проекту
«Оздоровлення медицини»: Прозорість фінансування медичних послуг
у
Новопсковській районній лікарні» за сприянням Міжнародного Фонду «Відродження»
з метою реалізації законного права громадян , визначених у ст..ст.4-7 Закону України
«Про основи законодавства України у сфері охорони здоров’я», відповідно до Указу
Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» ,
за підтримки небайдужих громадян району , у серпні - листопаді цього року проводила
моніторинг організації роботи надання медичної допомоги та медичних послуг
населенню району, виявленню корупційних проявів у закладах охорони здоров’я.
В результаті моніторингу маємо /зокрема, такі висновки:
- закладами охорони здоров’я району не надається будь-яка інформація для широкого
загалу щодо планування , удосконалення роботи, результатів діяльності , стану
здоров’я населення району;
- закладами охорони здоров’я району на недостатньому рівні поставлено роботу з
профілактики захворювань, проведення бесід та роз’яснень з приводу запобігання
захворюванням, щодо збереження здоров’я;
- заклади охорони здоров’я не обладнано інформаційними стендами відповідно до
вимог Закону України « Про доступ до публічної інформації», зовсім відсутня
інформація про місцезнаходження установи «Комунальний Заклад « Новопсковський
Центр первинної медико-соціальної допомоги»,трафік роботи установи та лікарів;
- організація прийому населення не продумана, тому на прийом до деяких лікарів
великі черги, що не зручно сільському населенню, переважна більшість якого пенсіонери; відсутні плани та графіки по виїзду лікарів у населені пункти;
- між первинною та вторинною ланками медицини району відсутній зв’язок у плані
вимог першочергового звернення за медичною допомогою до лікарів сімейної
медицини;
- не ведеться в повній мірі медична документація;
- адміністрацією Новопсковського • РТМО не оприлюднюються відомості щодо
наявності медпрепаратів, ліків, дезінфікуючих засобів, продуктів харчування
отриманих як благодійна та гуманітарна допомоги, відсутня інформація щодо кількості
пролікованих пацієнтів за рахунок гуманітарних препаратів та ліків та взагалі
відсутній порядок їх розподілу , використання, звітності;

- Новопсковським РТМО надається невелика кількість медичних послуг
( 5 із можливих 41), вартість яких не відповідає сучасному рівню цін, не рекламуються
медичні послуги та не інформується населення з приводу можливостей лікарні щодо
діагностичних обстежень, не задіяні у цьому ФАПи та сільські амбулаторії;
- адміністрацією РТМО не надано пояснень з приводу вимагання готівкових коштів від.
пацієнтів за рентген, кардіограми, ультразвукові обстеження, кошти на придбання
миючих засобів, проведення деяких- досліджень крові , лікування зубів та
зубопротезування тощо;
- адміністрацією РТМО не здійснюються кроки по наповненню бюджету лікарні через
розширення кола медичних послуг, благодійної допомоги, у той же час адміністрація
лікарні надає у тимчасове користування приміщення навіть для лікарів інших лікарень,
які також надають послуги жителям району за кошти готівкою, не сплачуючи у
бюджет лікарні;
- у стаціонарних відділеннях Новопсковського РТМО отримують медичну допомогу
також пацієнти, які особисто звертаються до завідуючих стаціонарних відділень
лікарні без первинної та вторинної ланки медицини та без будь-яких аналізів та
дійгностик;
- зменшується кількість громадян , які проходять попередні медичні огляди, а кількість
захворювань у людей працездатного віку збільшується;
- хірургічне відділення перебуває в антисанітарному вигляді через не завершений
ремонт;
- медичною радою лікарні не проводиться внутрішній аналіз якості медичної
допомоги;
- у проекті бюджету на 2017 рік , у пояснювальній записці , відсутній аналіз та
результати роботи по основній діяльності, а саме - відсутня інформація скільки
пацієнтів проліковано, прооперовано, проведено діагностик, надано послуг, щоб
спланувати витрати на охорону здоров’я за напрямками , на придбання ліків, що
унеможливлює його аналіз та розгляд у такому вигляді, не чітко описано витрачання
бюджетних коштів на пільги для лікування, діагностики, проведення рентгену ;
- в бюджеті лікарні відсутні витрати на лікування особливо потребуючих громадян
серед внутрішньо переміщених осіб;
- у Новопсковському РТМО низький рівень енергоефективності, ефективності
використання приміщень ;
По четвертому питанню
Хомутянська С. звернулась з проханням до Скорохода О.О. щодо внесення змін в
Комплексну програму соціального захисту населення району на 2016-2020 рр з питання
що стосується визначення конкретних осіб , які мають право на безоплатне отримання
районної газети , безоплатне лікування та зубопротезування, з урахуванням віку чи з .
мінімальними доходами тощо. Необхідно також і розроблення порядку щодо їх
отримання, наприклад, звернення із заявою до управління соціального захисту населення.
Слухали
Скороход О.О. повідомив , що в даний час готуються зміни в програму і тому можна це
врахувати.
Голосували: «за» одноголосно
Ухвалили
Надати до Новопсковської райдержадміністрації пропозицію щодо внесення змін в
Комплексну програму соціального захисту населення району на 2016-2020 рр з питання
що стосується визначення конкретних осіб , які мають право на безоплатне отримання
районної газети , безоплатне лікування та зубопротезування, з урахуванням віку чи з
мінімальними доходами тощо, розроблення порядку щодо їх отримання.

Голосували: «за» одноголосно
По п ’ятому питанню
Гриб І.М. запропонувала провести засідання громадської ради 27.12.2016 року о 14-00
годин.
. .і
Тема засідання: Звіт голови Громадської ради .
Голосували: «за» одноголосно
Ухвалили
Провести Засідання Громадської ради 27.12.2016 року в залі засідань Новопсковської
райдержадміністрації о 14-00 годин та заслухати звіт щодо роботи Громадської ради в
2016 році.

Голова засідання

Секретар засідання:

Гриб І.М.

«

Експертний висновок
Громадської ради при Новопсковській райдержадмінісграції
2016
смт. Новопсков

Ініціатор проведення громадської антикорупційної експертизи (далі -експертиза)
проекту нормативно-правового акту:
Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
Поштова адреса: пров. Історичний, 1, смт. Новопсков, Луганська область, Україна, 92303,
тел/факс (38 06463) 2-14-52, факс (38 06463) 2-14-52, admfin@ukrpost.ua, http://nvp.loga.gov.ua
Назва проекту нормативно-правового акту, що пропонується для прдредення
експертизи - «Про організацію на території Новопсковського району громадських робіт у
2017 році».
Період проведення експертизи проекту нормативно-правового акту:
листопад-грудень 2016 року.
Експертиза проекту нормативно-правового акту здійснювалася у відповідності до:
Конституції України;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про запобігання корупції»;
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закону України «Про зайнятість населення»;
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади» постанова Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. № 731;
«Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації» постанова
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263;
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996.
«Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового
характеру» постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175.
«Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у
Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів» наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 р.
№ 34/5.
Мета експертизи проекту нормативно-правового акту:
Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.
Висновки та рекомендації:
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Примітка: варіанти висновків
Варіант 1: Проект розпорядження погоджується без зауважень і не потребує внесення суттєвих
змін та доповнень.
Варіант 2: Проект розпорядження не погоджується і потребує внесення суттєвих змін та
доповнень з наступних причин...

Заступник голови Громадської ради

С.І. Хомутянська

Секретар Громадської ради

І.М. Гриб

