ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я, МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА,
РОЗВИТКУ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА ТУРИЗМУ
Постійна комісія обласної ради з питань соціальної політики, охорони
здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму утворена
рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року № 2 «Про утворення постійних
комісій обласної ради сьомого скликання та обрання їх складу».
До складу постійної комісії обрано 6 депутатів. Це депутати Лучний
Микола Михайлович (голова комісії) – лікар ортопед-травматолог Новобузької
центральної районної лікарні, Закусілов Андрій Миколайович (заступник
голови комісії) - волонтер благодійного фонду «Волонтери Снігурівщини»,
Білоконенко Наталія Яківна (секретар комісії) – голова правління ТОВ
«Південний колос», Настоящий Ілля Архипович – завідуючий відділенням
денного стаціонару комунальної установи «Вознесенський міський центр
медичної санітарної допомоги», Невінчанний Максим Андрійович – фізична
особа – підприємець ПП «Невінчанний М.А.», Ізбаш Андрій Іванович – лікархірург Березнегуватської центральної районної лікарні. Під час обрання членів
постійних комісій враховувалось особисте бажання депутата, його здібності,
досвід громадської роботи, професія тощо.
Лучний М.М. обирався депутатом і працював в цій комісії в третьому та
четвертому скликаннях, Білоконенко Н.Я. обиралася депутатом у попередньому
шостому скликанні. Це забезпечує послідовність, цілеспрямованість і
спадкоємність у роботі комісії.
Основні повноваження постійної комісії обласної ради з питань
соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон
відпочинку та туризму визначено статтею 47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 12 Положення про постійні комісії
Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням
обласної ради 18 грудня 2015 року. Це, насамперед, участь у підготовці питань
соціального захисту, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон
відпочинку, зайнятості населення, які вносяться на розгляд обласної ради,
попередній розгляд відповідних розділів і показників планів соціальноекономічного розвитку, обласного бюджету, відпрацювання рекомендацій з
питань організації медичного обслуговування населення, з питань надання
пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, соціального
захисту населення, розвитку зон відпочинку тощо.
Свою роботу постійна комісія проводить відповідно до плану роботи
обласної ради та плану роботи комісії на рік.
Відповідно до Регламенту роботи обласної ради сьомого скликання
засідання постійних комісій проводяться в міру необхідності, тому постійна
комісія самостійно вирішує періодичність проведення засідань. В основному
комісія проводить засідання щомісячно і розглядає в середньому по 8-9 питань
на засіданні. За 2016-2017 роки проведено 25 засідань, розглянуто 448 питань, з
них 101 - профільне.
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Враховуючи зміни в чинному законодавстві, голова постійної комісії
обласної ради Лучний Микола Михайлович визначив пріоритетним для
розгляду питання щодо реформування системи охорони здоров`я області, з
яким пов`язане майже кожне засідання постійної комісії.
За ініціативи голови обласної ради Москаленко В.В. постійна комісія
обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства,
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму неодноразово (20 січня,
02 лютого, 13 лютого) розглядала питання про створення госпітальних округів
у Миколаївській області.
17 травня 2017 року за ініціативи голови обласної ради Москаленко В.В. та
постійної комісії обласної ради відбулося розширене засідання президії
обласної ради, 31 травня 2017 року за участю голови обласної ради
Москаленко В.В., керівництва облдержадміністрації, міських голів, голів
райдержадміністрацій, голів районних рад, депутатів обласної ради, голів
об’єднаних територіальних громад, головних лікарів центральних районних
лікарень та центрів первинної медико-санітарної допомоги, представників
засобів масової інформації депутати постійної комісії відпрацювали проект
створення в Миколаївській області чотирьох госпітальних округів.
Протягом 2016-2017 років депутати постійної комісії вивчали питання
щодо ситуації у галузі охорони здоров’я, аналізували питання щодо рівня
організації медичного обслуговування та надання медичних послуг населенню
області, розвитку мережі та поліпшення матеріально-технічного стану
відповідних закладів, готували висновки та рекомендації, вносили пропозиції
облдержадміністрації з цих питань.
Однією з форм роботи постійної комісії обласної ради стали виїзди до
обласних закладів охорони здоров’я. Так, у 2017 році за особистої участі голови
обласної ради Москаленко В.В. виїзні засідання постійної комісії відбулися у
Миколаївському обласному онкологічному диспансері Миколаївської обласної
ради, Миколаївському обласному дитячому кардіоревматологічному санаторії
«Південний» Миколаївської обласної ради, Миколаївському обласному
дитячому туберкульозному санаторії «Дубки» Миколаївської обласної ради,
Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні Миколаївської обласної ради,
Миколаївській обласній клінічній лікарні Миколаївської обласної ради,
Миколаївському обласному клінічному госпіталі ветеранів війни Миколаївської
обласної ради. За результатами вивчення проблемних питань депутати
профільної постійної комісії за активної підтримки голови обласної ради
Москаленко В.В. вирішували питання щодо оновлення та підтримки
матеріально-технічної бази, придбання медичних препаратів, здійснення
заходів забезпечення пожежної безпеки, проведення ремонтів медичного
обладнання та приміщень обласних закладів охорони здоров’я.
Дуже гостро депутати ставили перед облдержадміністрацією питання
щодо розробки проекту Програми розвитку медицини області, призначення
головних лікарів обласних закладів охорони здоров’я, звертали увагу
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облдержадміністрації на затягування укладання контрактів з керівниками
обласних закладів охорони здоров’я.
Вперше у практиці обласної ради 10 листопада 2016 року відбулося
заслуховування на сесії обласної ради звіту начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації щодо організації системи охорони здоров’я у
лікарняних закладах області. Під час заслуховування звіту активно
обговорювалися питання щодо фінансування галузі медицини області, у тому
числі обласних медичних програм, придбання безкоштовних ліків, технічного
оснащення лікарняних закладів області, реалізації заходів з оптимізації мережі
медичних закладів. 27 квітня 2017 року депутати розглянули на сесії обласної
ради питання про хід виконання рішення обласної ради від 10 листопада
2016 року № 8 щодо організації системи охорони здоров’я у лікарняних
закладах Миколаївської області.
За ініціативи голови обласної ради Москаленко В.В. питання щодо
організації системи охорони здоров’я області неодноразово розглядалося на
засіданнях постійної комісії обласної ради (20 січня, 02 лютого, 26 вересня,
21 листопада 2017 року). За результатами розгляду депутати профільної
постійної комісії гостро порушували питання перед облдержадміністрацією
щодо вжиття заходів введення в експлуатацію на базі відділення
екстрогенетальної патології вагітних та репродуктивного здоров’я
Миколаївської обласної клінічної лікарні Миколаївської обласної ради ліжок
для жінок з акушерсько-гінекологічною патологією, збільшення видатків на
медикаментозне забезпечення хворих, поліпшення матеріально-технічного
стану обласних закладів охорони здоров’я, термінового вирішення кадрових
питань, розробки проекту Стратегії розвитку охорони здоров’я Миколаївської
області та м. Миколаєва з урахуванням реформування галузі охорони здоров’я.
Враховуючи, що збереження життя та здоров’я матерів і дітей є
стратегічно важливим та пріоритетним завданням, особливу увагу депутати
приділили створенню обласного пологового будинку, забезпечення його
сучасним обладнанням.
За ініціативи голови обласної ради Москаленко В.В. це питання
неодноразово розглядалося на засіданні постійної комісії (21 березня, 19 квітня,
26 вересня, 21 листопада 2017 року) та було на постійному контролі депутатів
комісії до 22 грудня 2017 року, коли після капітального ремонту в обласній
клінічній лікарні було відкрито акушерсько-гінекологічне відділення,
розраховане на 50 ліжок, яке є структурним підрозділом лікарні з надання
спеціалізованої висококваліфікованої медичної допомоги вагітним, роділлям,
породіллям з акушерською та екстрагенітальною патологією, гінекологічним
хворим та новонародженим. За підтримки депутатського корпусу на придбання
обладнання для цього відділення з обласного бюджету у 2017 році було
виділено 11,7 млн. грн.
За ініціативи голови обласної ради Москаленко В.В., яка була підтримана
депутатами профільної постійної комісії обласної ради, з метою підвищення
якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення фінансування
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витрат з обласного бюджету на надання високоспеціалізованої медичної
допомоги хворим – мешканцям Миколаївщини на території області та за її
межами постійна комісія відпрацювала та внесла облдержадміністрації
пропозиції щодо внесення відповідного доповнення до Програми економічного
і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки
«Миколаївщина - 2017». Це питання неодноразово розглядалося на засіданні
постійної комісії обласної ради (21 жовтня 2016 року, 13 лютого, 21 березня,
19 квітня, 26 вересня, 03 жовтня, 21 листопада 2017 року). За ініціативи
профільної постійної комісії обласної ради рішенням обласної ради
від 12 жовтня 2017 року № 26 внесено доповнення до Програми економічного і
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина
- 2017» щодо надання медичної допомоги хворим дітям за рахунок коштів,
передбачених в обласному бюджеті на виконання депутатами обласної ради
доручень виборців.
На засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту,
охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму
21 листопада 2017 року депутати вирішили внести зміни та доповнення до
Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до
2020 року» щодо надання матеріальної допомоги для лікування важкохворих
мешканців Миколаївської області в закладах охорони здоров’я на території
України та за межами держави. Відповідні рекомендації було надіслано на
адресу облдержадміністрації. Питання залишається на контролі профільної
постійної комісії.
Однією з найбільш важливих функцій постійної комісії є контроль за
виконанням відповідних рішень і програм, прийнятих обласною радою. На
контролі постійної комісії знаходиться 12 цільових програм медичного
спрямування та соціального захисту мешканців області та понад 40 рішень
обласної ради, у тому числі і попереднього шостого скликання.
За 2016-2017 роки депутати профільної постійної комісії обласної ради
розглядали та брали участь у підготовці проектів чотирьох програм з питань,
які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, які було
підтримано депутатами на сесіях обласної ради:
Програма розвитку туризму та курортів у Миколаївській області на
2016-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 10 червня 2016 року
№ 6;
Соціальна комплексна програма підтримки сім’ї та дітей, забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 20172021 роки, затверджена рішенням обласної ради від 22 грудня 2016 року № 4;
Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» на період
до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 22 грудня 2016 року
№ 5;
обласна Програма «Безбар’єрна Миколаївщина», затверджена рішенням
обласної ради від 22 грудня 2016 року № 6.
Майже всі програми в комісії розглядаються не менше одного разу на рік.
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Враховуючи соціально небезпечний характер епідемії туберкульозу для
населення області, комісія розглядає хід виконання обласної Програми протидії
захворюванню на туберкульоз двічі на рік.
З метою поліпшення умов утримання хворих у стаціонарі за рахунок
зміцнення матеріально-технічної бази обласного протитуберкульозного
диспансеру, забезпечення лікувально-діагностичного процесу стаціонарним
хворим, контрольованого лікування туберкульозних хворих на амбулаторному
етапі, санаторно-курортного лікування хворих на туберкульоз, профілактики
захворювання на туберкульоз серед дітей та підлітків за активної підтримки
постійної комісії рішенням обласної ради від 21 грудня 2017 року № 12
продовжено строк дії обласної Цільової соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз до 2018 року включно.
Аналіз виконання основних протитуберкульозних заходів обласної
Цільової соціальної програми свідчить про зміцнення матеріально-технічної
бази обласного протитуберкульозного диспансеру, підвищення рівня медичної
допомоги хворим на туберкульоз.
Епідситуація з туберкульозу в Миколаївській області має в цілому
тенденцію щодополіпшення: захворюваність на туберкульоз у 2017 році
знизилась на 11,7 % і склала 30,8 (2016 рік - 34,9) на 100 тис. осіб населення. За
рівнем захворюваності у 2017 році область посіла 10 місце після Одеської,
Херсонської, Київської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Волинської,
Житомирської, Закарпатської та Чернігівської областей.
Завдяки
оснащенню
лабораторії
облтубдиспансеру
сучасним
обладнанням для проведення генно-молекулярної діагностики туберкульозу
поліпшилась якість діагностики і збільшилась кількість виявлення
резистентних форм.
Депутати на засіданнях профільної постійної комісії обласної ради
відпрацьовували рекомендації органам виконавчої влади та місцевого
самоврядування всіх рівнів стосовно забезпечення та своєчасного надання
медичних послуг при діагностиці туберкульозу населенню області, поліпшення
матеріально-технічного стану медичних закладів області, проведення
профілактики заходів щодо запобігання захворюваності на туберкульоз дітей,
внесли пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення
обласного протитуберкульозного диспансеру для покращення умов
перебування хворих в стаціонарі та дотримання норм інфекційного контролю за
туберкульозом. За підтримки депутатів обласної ради за рахунок коштів
обласного бюджету у 2017 році вирішувалися питання
забезпечення
безперервного лікування хворих на туберкульоз, здійснення лікування побічних
реакцій під час прийому протитуберкульозних препаратів та попередження
захворювання на туберкульоз серед медичних працівників облтубдиспансеру
(встановлюються бактерицидні УФО-випромінювачі, проводяться поточні
ремонти, зонування приміщень та персонал забезпечується засобами
індивідуального захисту органів дихання (респіраторами), спецодягом). На ці
цілі з обласного бюджету на 2017 рік використано кошти у сумі 600,0 тис. грн.
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За рахунок коштів обласного бюджету організовано перевезення
працівників обласного протитуберкульозного диспансеру до місця роботи та у
зворотному напрямку. На ці цілі з обласного бюджету використано у 2017 році
498,0 тис. грн. (у 2016 році - 446,7 тис. грн.), у 2017 році використано
700,0 тис. грн. на матеріальне стимулювання працівників облтубдиспансеру.
За активної підтримки депутатського корпусу у 2017 році вирішено
питання придбання рентгенапарату на 3 робочих місця для Миколаївського
обласного протитуберкульозного диспансеру.
За ініціативи депутатів профільної постійної комісії обласної ради
неодноразово на засіданнях профільної постійної комісії з виїздом до обласного
онкологічного диспансеру депутати розглядали питання про виконання
Програми боротьби з онкологічними захворюваннями (20 січня, 02 лютого,
10 березня 2017 року). За результатами вивчення виконання заходів з лікування
онкологічних хворих депутати звертали увагу облдержадміністрації на
необхідність суттєвого збільшення фінансування на придбання препаратів для
лікування хворих, на оснащення діагностичним та лікувальним обладнанням.
Рішенням обласної ради № 7 від 23 лютого 2017 року депутати
продовжили строк дії обласної Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2019 року включно, затвердили обсяг
фінансування окремих заходів Програми у 2017 році, у тому числі передбачили
кошти на оснащення онкодиспансеру сучасною апаратурою та забезпечення її
технічним супроводом та лікування онкологічних хворих, забезпечення
обласного онкологічного диспансеру хіміотерапевтичними, радіофармпрепаратами та препаратами супроводу для лікування хворих та
онкомаркерами. У 2017 році для обласного онкологічного диспансеру придбано
цифровий рентгенівський стаціонарний мамограф експертного класу
(5094,0 тис. грн.) з метою діагностики захворювань молочних залоз та
контролю за ефективністю проведення лікування серед жінок області,
препаратів та матеріалів медичного призначення на суму 400,0 тис. грн. За
рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році в обласний онкологічний
диспансер придбано хіміотерапевтичних препаратів та препаратів супроводу на
суму 3028,3 тис. грн.
На контролі постійної комісії обласної ради реалізація заходів обласної
Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.
У лютому 2017 року рішенням обласної ради затверджено Статут
Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг
Миколаївської обласної ради. На контролі постійної комісії перспективний
план розвитку закладу до 2020 року, який передбачає розвиток паліативної та
хоспісної допомоги в області.
Фактично профінансовано заходи обласної Цільової соціальної програми у
2016 році – 618,86 тис. грн., 2017 – 792,20 тис. грн. Відповідно до заходів
Програми забезпечено вільний доступ населення до безоплатного
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, профілактику захворюваності
на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ),
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для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих,
діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у
хворих на ВІЛ-інфекцію, діагностику, лікування та профілактику інфекцій,
супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію, проведення
підтверджувальних досліджень у разі виявлення серологічних маркерів, а також
імуноферментного аналізу та імунного блоку для підтвердження наявності
серологічних маркерів ВІЛ.
Питання щодо максимального наближення послуг до місця проживання
осіб з інвалідністю, надання пільг особам з інвалідністю I та II груп загального
захворювання (в тому числі по зору) по сплаті за житлово-комунальні послуги,
електроенергію, скраплений газ та тверде паливо, забезпечення засобами
реабілітації та спецавтотранспортом, навчання, працевлаштування осіб з
інвалідністю на постійному контролі депутатів.
Під час розгляду питання про хід виконання Комплексної програми
соціального захисту населення «Турбота» заступник голови профільної
постійної комісії обласної ради Закусілов А.М. запропонував внести зміни та
доповнення до цієї Програми, зокрема стосовно дотримання соціальних
гарантій соціального захисту малозахищених верств населення, матеріальної
підтримки ветеранам війни, учасникам АТО та іншим громадянам, які було
враховано департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації
при підготовці проекту Програми на наступні роки.
Активні дискусії депутатів викликав розгляд проектів Соціальної
комплексної програми підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2017-2021 роки,
Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на період до
2020 року, обласної Програми «Безбар’єрна Миколаївщина» на період до
2020 року. На виконання висновків профільної постійної комісії обласної ради
зазначені проекти рішень суттєво доопрацьовано.
Щорічно двічі на рік депутати профільної постійної комісії обласної ради
вивчають питання про виконання заходів обласної Програми «Безбар`єрна
Миколаївщина» та Комплексної програми соціального захисту населення
«Турбота».
За результатами вивчення виконання заходів обласної Програми
«Безбар`єрна Миколаївщина» депутати зазначили, що здійснювалися заходи
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, професійної реабілітації та
працевлаштування інвалідів, надання пільги інвалідам І та ІІ груп загального
захворювання (в тому числі по зору) по сплаті за житлово-комунальні послуги,
електроенергію, скраплений газ та тверде паливо, соціальне, медичне
обслуговування інвалідів, інші заходи.
В рамках обласної Програми «Безбар`єрна Миколаївщина» на 2017 рік з
обласного бюджету забезпечено видатки в сумі 896,3 тис. грн. (у 2016 році –
635,8 тис. грн.), зокрема на фінансову підтримку Миколаївської обласної
організації «Союз організацій інвалідів України», сурдопереклад на
телеканалах м. Миколаєва, запровадження підготовки сурдоперекладачів у
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вищих навчальних закладах державної форми власності. За результатами
розгляду відпрацьовано рекомендації щодо активізації роботи стосовно
створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними
можливостями до об`єктів соціальної інфраструктури, створення нових і
збереження існуючих робочих місць для осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
За активної підтримки депутатів профільної постійної комісії 21 грудня
2017 року № 16 внесено зміни до обласної Програми «Безбар’єрна
Миколаївщина» на період до 2020 року з метою посилення соціального захисту
осіб з інвалідністю.
З метою контролю за виконанням рішень обласної ради 27 квітня
2017 року депутати на сесії обласної ради розглянули питання про виконання
заходів Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота». З
метою посилення соціального захисту незахищених верств населення області,
враховуючи пропозиції профільної постійної комісії обласної ради, рішеннями
обласної ради від 12 жовтня № 21 та від 21 грудня 2017 року № 15 внесено
зміни та доповнення до Комплексної програми соціального захисту населення
«Турбота» на період до 2020 року.
На виконання заходів Комплексної програми соціального захисту
населення «Турбота» на період до 2020 року використано 39961,86 тис. грн.
(у 2016 році – 13732,4 тис. грн.). Здійснювалися заходи щодо дотримання
державних гарантій соціального захисту відповідно до чинного законодавства
України, надання адресної допомоги малозахищеним верствам населення,
матеріальної підтримки категорії ветеранів війни та інших громадян похилого
віку, реінтеграції бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення
волі, інші заходи.
За ініціативи депутатів профільної постійної комісії обласної ради
рішенням обласної ради від 21 грудня 2017 року № 15 внесено зміни і
доповнення до Комплексної програми соціального захисту населення
«Турбота» на період до 2020 року, зокрема:
у 2018 році збільшено розмір щомісячної матеріальної допомоги
учасникам бойових дій у роки Другої світової війни до 1,2 тис. грн. (у 2017 році
було 1,0 тис. грн.);
уточнено обсяг коштів для оздоровлення та відпочинку на базах
відпочинку, санаторно-курортних закладах учасників антитерористичної
операції на сході України та членів їх сімей на 2018 рік - 3500,0 тис. грн.
(у 2017 році було 2700,0 тис. грн.), у 2018 році збільшено вартість одного дня
оздоровлення - 350,00 грн. (у 2017 році було 250,00 грн.);
з 2018 року запроваджено щомісячну матеріальну допомогу дітям
військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових
обов’язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України,
по 1,0 тис. грн. щомісяця на кожну дитину тощо.
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За результатами вивчення депутатами профільної постійної комісії
проблемних питань галузей охорони здоров’я та соціального захисту населення
області відпрацьовано та підтримано на сесіях обласної ради 7 звернень.
За результатами вивчення питань про стан фінансування обласних
закладів охорони здоров’я області на медикаментозне забезпечення,
враховуючи вкрай незадовільне забезпечення лікарськими засобами за рахунок
централізованого постачання було підготовлено та внесено на розгляд сесії
обласної ради Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо збільшення обсягів видатків
Миколаївській області для забезпечення медичних заходів окремих державних
програм. Ініціатива профільної постійної комісії підтримана депутатським
корпусом на четвертій сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання
12 березня 2016 року.
За результатами аналізу виконання заходів Програми імунопрофілактики
та захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб, за
ініціативи профільної постійної комісії обласної ради на п’ятій сесії обласної
ради сьомого скликання 10 червня 2016 року прийнято Звернення депутатів
Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України стосовно вирішення питання щодо забезпечення Миколаївської області
імунобіологічними препаратами.
На одинадцятій сесії обласної ради, яка відбулася 23 лютого 2017 року,
було прийнято Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України та обласних рад щодо призупинення
дії всіх нормативно-правових актів, які регулюють на сьогодні створення
госпітальних округів.
27 квітня 2017 року на тринадцятій позачерговій сесії обласної ради було
прийнято Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо збільшення
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, збільшення
обсягів фінансування за програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів
окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»
та забезпечення Миколаївської області імунобіологічним препаратами,
21 грудня 2017 року на вісімнадцятій позачерговій сесії обласної ради було
прийнято Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України, обласних рад щодо підтримки проекту закону України «Про
запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного
страхування».
При розрахунках граничних показників вартості твердого палива і
скрапленого газу для надання населенню пільг і житлових субсидій у 2017 році
застосовується показник споживчих цін на рівні 108,1 відсотка. Під час
призначення населенню пільг та житлових субсидій гранична вартість твердого
палива для придбання у 2017 році становить 2162,0 гривні за тонну.
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Враховуючи, що за оперативними даними структурних підрозділів
соціального захисту населення Миколаївської області ціна твердого палива на
ринку становить 5500 гривень за тонну, з метою недопущення соціальної
напруги серед населення області за ініціативи профільної постійної комісії
обласної ради 21 грудня 2017 року прийнято Звернення депутатів
Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо підвищення
розміру компенсації на тверде паливо.
Одним із важливих напрямів роботи постійної комісії був розгляд
звернень депутатів обласної ради, керівників закладів охорони здоров’я області,
органів місцевого самоврядування.
Так, за ініціативи голови обласної ради Москаленко В.В., за результатами
розгляду на профільній постійній комісії вирішено питання забезпечення
лікування дихальних розладів у недоношених дітей, виділено кошти з
обласного бюджету на придбання препаратів сурфактантного ряду для
Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, також вирішувалися питання
щодо виділення коштів з обласного бюджету для придбання джерела
безперебійного живлення для Миколаївської обласної клінічної лікарні, для
придбання офтальмологічного обладнання для Миколаївської обласної
офтальмологічної лікарні, ремонту холодильної камери в Миколаївському
обласному бюро судово-медичної експертизи тощо.
За підтримки профільної постійної комісії обласної ради, з метою
недопущення соціальної напруги, забезпечення надання належної медичної
допомоги мешканцям міста Южноукраїнськ 10 червня 2016 року на п'ятій сесії
Миколаївської обласної ради сьомого скликання прийнято Звернення депутатів
Миколаївської обласної ради до Южноукраїнського міського голови щодо
передачі у комунальну власність територіальної громади міста Южноукраїнськ
спеціалізованої медико-санітарної частини № 2 Міністерства охорони здоров’я
України, 21 грудня 2017 року на вісімнадцятій позачерговій сесії сьомого
скликання прийнято рішення «Про надання згоди на безоплатну передачу
індивідуально визначеного майна відділення екстреної (невідкладної) медичної
допомоги комунального закладу «Южноукраїнська міська лікарня» з
комунальної власності територіальної громади м.Южноукраїнськ у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області».
З метою недопущення соціального вибуху обурення серед мешканців
Вітовського району на засіданні постійної комісії розглядалося питання про
передачу Вітовської центральної районної лікарні до комунальної власності
територіальної громади м. Миколаєва за умови наявності згоди Вітовської
районної ради як уповноваженого органу, що представляє спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ Вітовського району.
31 березня 2017 року головою обласної ради Москаленко В.В. за участю
голови постійної комісії обласної ради Лучного М.М. проведено день контролю
за виконанням рішень обласної ради та обласних програм, які обліковуються за
постійною комісією обласної ради з питань соціальної політики, охорони
здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму, та
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надано відповідні доручення стосовно кожного рішення обласної ради та
програми. Всі пропозиції голови обласної ради Москаленко В.В. враховано в
роботі постійної комісії у 2017 році.
За 2016-2017 роки за пропозицією профільної постійної комісії обласної
ради знято з контролю 28 рішень обласної ради, з них 4 обласні програми як
такі, що виконано.
Депутати постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики,
охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму
беруть активну учать у парламентських слуханнях, «круглих столах», нарадах,
які проводить Верховна Рада України з питань соціального захисту та охорони
здоров’я, а саме:
Лучний Микола Михайлович (зустрічі з представниками комісій з питань
охорони здоров’я обласних та районних рад для обговорення нагальних питань
медичної реформи в Україні, участь у засіданні «круглого столу» на тему:
«Запровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування в
Україні», засіданні «круглого столу» на тему: «Робота системи екстреної
медичної допомоги України: проблеми та шляхи вирішення» та Національному
форумі охорони здоров’я);
Закусілов Андрій Миколайович (участь у парламентських слуханнях на
тему: «Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної
операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи»,
засіданні «круглого столу» на тему: «Створення госпітальних округів в Україні:
проблеми та шляхи вирішення»);
Ізбаш Андрій Іванович (участь у засіданні «круглого столу» на тему:
«Сучасний стан надання паліативної допомоги дорослому населенню,
міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні»);
Настоящий Ілля Архипович (участь у засіданні «круглого столу» на тему:
«Проблеми материнської смертності та шляхи її зменшення»).
В цілому члени постійної комісії обласної ради з питань соціальної
політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку
та туризму основною метою своєї роботи вважають професійний,
кваліфікований розгляд питань у межах своєї компетенції, постійний контроль
за виконанням рішень ради та власних рекомендацій, а також вирішення
питань, з якими до них звертаються виборці.
Депутати постійної комісії визначили пріоритетними для розгляду на
наступні роки питання щодо реформування системи охорони здоров`я області,
формування госпітальних округів, розвитку мережі та поліпшення матеріальнотехнічного стану закладів охорони здоров’я області, забезпечення доступу до
якісних медичних послуг в сільській місцевості, соціального захисту
незахищених верств населення області, надання матеріальної підтримки
ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції на сході України,
сім’ям загиблих та померлих учасників антитерористичної операції на сході
України.

