ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
06 січня 2017 рік

м. Іллінці

Дванадцята сесія сьомого скликання
Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Зареєструвалося:
Присутніх на сесії:
Присутніх запрошених :

34 депутати,
34 чол,
22 депутати,
22 депутати,
12 чол.

У роботі сесії взяли участь:
заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних
підрозділів райдержадміністрації, керівники комунальних закладів районної
ради, голова міської об’єднаної територіальної громади міста, представники
засобів масової інформації .
Відкриває сесію голова районної ради Загороднюк С.А.
Звучить Гімн України.
Регламент роботи сесії затверджений на 2 сесії районної ради сьомого
скликання.
Функції секретаріату виконують працівники виконавчого апарату районної
ради.
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і працює
на 12 сесії у складі 1 депутата:
-Кобець Микола Іванович
- Аграрна партія України.
Перед початком роботи сесії депутат районної ради від п\п
« Громадянська позиція» Дядя А.Ф. вніс пропозицію озвучувати на кожній
сесії прізвища і належність до політичних фракцій відсутніх депутатів.
Головуючий пообіцяв оголошувати цей список по завершенню пленарних
засідань.
Порядок денний прийнято одноголосно.
Порядок денний:
1. «Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від
23.12.2016 року №227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
2. «Про звернення депутатів Іллінецької районної ради до Президента
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України Порошенка П.О., Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б.,
Голови Верховної Ради України Парубія А.В., в. о. міністра охорони
здоров’я України Уляни Супрун, народного депутата України Демчака
Р.Є., голови Вінницької обласної державної адміністрації Коровія В.В.,
голови Вінницької обласної Ради Олійника А.Д., директора Департаменту
охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації Грабович
Л.О. та голови Вінницького обкому профспілки працівників охорони
здоров’я Лєти І.І. щодо проекту формування госпітальних округів у
Вінницькій області».
СЛУХАЛИ 1:« Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23.12.2016 року №227 «Про районний бюджет на 2017 рік».
Інформує: Тарасова В.П., начальник фінансового управління РДА,
депутат районної ради, голова постійної комісії районної ради з питань
законності, прав громадян, депутатської діяльності і етики, регламенту
та європейської інтеграції. Вона надала депутатам інформацію щодо
проекту рішення, детально роз’яснила, що зазначені зміни до районного
бюджету вносяться з метою приведення обсягів міжбюджетних трансфертів
у відповідність із Законом України « Про державний бюджет України на
2017 рік», в якому окремим рядком передбачено міжбюджетні трансферти
Дашівській селищній об’єднаній територіальній громаді, а отже зменшено
доходну та видаткову частини районного бюджету на загальну суму 32,2
млн. гривень, що й зафіксовано у запропонованому до затвердження
проекті рішення.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про внесення змін до рішення 11 сесії районної
ради 7 скликання від 23.12.2016 року №227 «Про районний бюджет на 2017
рік» прийнято присутніми депутатами одноголосно
( рішення, результати голосування додаються).
СЛУХАЛИ 2: «Про звернення депутатів Іллінецької районної ради до
Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-Міністра України
Гройсмана В.Б., голови Верховної Ради України Парубія А.В., в. о. міністра
охорони здоров’я України Уляни Супрун, народного депутата України
Демчака Р.Є., Голови Вінницької обласної державної адміністрації Коровія
В.В., голови Вінницької обласної Ради Олійника А.Д., директора
Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної
адміністрації Грабович Л.О. та голови Вінницького обкому профспілки
працівників охорони здоров’я Лєти І.І.»
Інформує: Загороднюк С.А., голова районної ради, який озвучив
депутатам ситуацію щодо запропонованого Департаментом охорони
здоров’я ОДА проекту госпітальних округів Вінниччини, згідно з яким в
області планується створення трьох госпітальних округів: Вінницького,
Тульчинського , Могилів-Подільського. За цим проектом, Іллінецький
район, без відома керівництва району, головного лікаря, обговорення з
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колективом центральної районної лікарні і без згоди жителів громади
віднесено до Тульчинського госпітального округу. Це рішення схвилювало
іллінчан.
Адже автобусне сполучення між Іллінцями і Тульчином відсутнє. Відстань
між райцентрами 70 кілометрів, а до окремих сіл нашого району понад 100
кілометрів.
Зважаючи на значне погіршення матеріального рівня життя, зростання
захворюваності серед населення та збільшення наявної кількості людей
похилого віку, реалізація цього проекту викличе загострення соціальної
напруги. Люди налаштовані на рішучі дії аж до проведення мітингів. Тому
депутати районної ради ініціюють звернення до керівництва держави,
депутата Верховної Ради з проханням врегулювати цю проблему .
Головуючий зачитав текст звернення і запропонував присутнім надати свої
пропозиції.
У ході активного обговорення цього питання, участь в якому, крім
депутатів, взяв міський голова Ящук В.М., заступник головного лікаря
центральної районної лікарні Масленчук М.М., заступники голови
районної державної адміністрації Любаревич В.В., Поїзд В.С. та інші
присутні було наголошено, що Іллінецька районна лікарня за багатьма
напрямками роботи має значно кращі показники ніж Тульчинська лікарня.
За останні роки суттєво покращена матеріально-технічна база лікувального
закладу. Постійне оновлення медичного обладнання, підвищення рівня
надання медичних послуг висококваліфікованим персоналом зробили
заклад затребуваним не лише серед мешканців наших громад. Сюди часто
звертаються за якісним лікуванням та професійними консультаціями жителі
Оратівського, Липовецького, Погребищанського та інших районів .
Аналіз роботи центральної районної лікарні свідчить про значно більший
обсяг, у порівнянні із Тульчинською лікарнею, проведення в ній
госпіталізаційних, лікуквально- профілактичних заходів , хірургічних
операцій, пологів. Це дає прерогативи залишити за нею право
функціонування на території Іллінеччини як медзакладу першого рівня
інтенсивного лікування.
Але ці факти ініціатори реформ не брали до уваги. Якими аргументами
вони керувалися при створенні округів невідомо, але є пересторога, що
після приєднання лікарні до Тульчина, фінансування повністю перейде на
округ. У нашому районі в кращому випадку на майже 40 тисяч населення
можливо залишиться лише дві лікарні, які утримуватимуться за рахунок
місцевого бюджету, а це мізерні кошти. Дії реформаторів не відповідають
основній меті створення госпітальних округів, ціль яких максимально
приблизити медичні послуги до населення. При цьому, жоден із критеріїв, а
саме-розташування, транспортне сполучення, якість доріг, кількість
населення, якість медичних послуг, матеріально-технічна база лікувального
закладу, а найголовніше - згода громад щодо прийняття рішення з
приєднання, до уваги не бралася.
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Заступник головного лікаря Масленчук М.М. звернувся до депутатів за
підтримкою, захистом і конкретними діями щодо збереження районного
медичного закладу і кваліфікованого колективу працівників.
Голова районної ради Загороднюк С.А. зачитав звернення, яке
напередодні проведення сесії було відправлене керівництву області за
підписом голови РДА Лисака А.Р. з проханням віднести Іллінецьку
центральну районну лікарню до Вінницького госпітального округу та
залишити за нею статус лікарні першого рівня інтенсивного лікування.
Аналогічний лист направлено також від об’єднаної міської територіальної
громади . Від депутатського корпусу районної ради також необхідно
терміново направити такий лист в державні інстанції, в компетенції яких
вирішення цієї проблеми.
Під час обговорення тексту звернення, в якому активну участь взяли
депутати районної ради Школьний І.С.,Нечипоренко В.І., Дядя А.Ф.,Врещ
В.В.,Дубова Л.П., Задорожна Н.М., Гусак Ю.М., Колесник В.М., Колосенко
О.Д. та інші, було озвучено багато конкретних пропозицій і зауважень, але
всі зійшлися на думці, що воно має бути досить категоричним,
документально обґрунтованим аналітичними матеріалами, підтвердженим
конкретними фактами, розрахунками та цифрами, які б переконливо
свідчили про рішучість громади відстоювати свої пріоритети в разі
пасивних дій можновладців по відміні попереднього рішення. Як
компроміс, пропонується включити Іллінецьку центральну районну
лікарню до складу медичних закладів Вінницького госпітального округу.
Адже розробники запропонованого проекту не особливо переймалися
проблемами жителів нашої громади. Вони абсолютно не врахували
особливостей і перспектив району, його розташування і транспортного
сполучення. Тому вони мають знати про жорстку реакцію суспільства і
не провокувати зростання соціальної напруги.
Одночасно із текстом звернення обговорювалися і шляхи його доставки
до адресатів. Враховуючи стислі строки подачі, необхідно встигнути до
затвердження проекту Кабінетом Міністрів України, тобто до 1 лютого,
пропонується направити листами, електронною поштою та в супроводі
делегації, склад якої ретельно продумати. Також необхідно оприлюднити
текст звернення в ЗМІ та на офіційних сайтах для широкого ознайомлення
і обговорення його в громаді.
Депутати районної ради одноголосно проголосували за
доопрацювання запропонованого тексту звернення із внесенням в нього
доповнень та поправок, які прозвучали під час обговорення.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про звернення депутатів Іллінецької районної ради
до Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-Міністра України
Гройсмана В.Б., Голови Верховної Ради України Парубія А.В., в. о. міністра
охорони здоров’я України Уляни Супрун, народного депутата України
Демчака Р.Є., голови Вінницької обласної державної адміністрації Коровія
В.В., голови Вінницької обласної Ради Олійника А.Д., директора
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Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної
адміністрації Грабович Л.О. та голови Вінницького обкому профспілки
працівників охорони здоров’я Лєти І.І.» із внесеними доповненнями та
поправками прийнято одноголосно;
( рішення, результати голосування додаються).
Голова районної ради С. Загороднюк закриває дванадцяту сесію районної
ради 7 скликання.
Звучить Гімн України.

Голова районної ради

С. Загороднюк.

