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культури, комунікацій з громадськістю, сім’ї, молоді та спорту Татарб і і| . ької
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Порядок денний:
1. Стан забезпеченням медичним обладнанням та медичними кадрами І і
«Татарбунарська центральна районна лікарня районної ради Одеської
області».
2. Отримання ліцензії на провадження лікувально-господарської діяльї ос з
КНП «Татарбунарська центральна районна лікарня районної ради О - ь ї
області».
3. Стан фінансування виплати заробітної плати працівникам шкіл міста
Татарбунари станом на 27.02.2020 р.
4. Інформація про санітарно-гігієнічну ситуацію на території Татарбу ч

району та м. Татарбунари.
5.Різне

‘>го

1.СЛУХАЛИ:
Бобіченка В.Г. «В зв’язку з тим, що в.о. генерального директор.
«Татарбунарська ЦРЛ» ТРРОО Арапу І.Я. та заступник генерального /;щ е і ора
КНП «Татарбунарська ЦРЛ» ТРРОО Попадюк В.В. не можуть бути при > і і ім и
на нашому засіданні прошу заслухати інформацію по першому шпини від
мене. Хто за?»
Бондаренко Е.В. - «У мене є запитання. Чи повідомлені Арапу І.Я. та і іог
В.В. про час засідання?»

ЛЮК'

Бобіченко В.Г. - «Так, звичайно. Але вони зараз спілкуються з ю юіо
Татарбунарської державної адміністрації по дуже важливим пики ні ям.
пов’язаних з долею лікарні.»
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 8, «утримались» - 0, «проти» - 0.
СЛУХАЛИ:
Бобіченко В.Г. зазначив, що питання реформування Татарбунарської ІРЛ
давно відоме. Є постанова Кабінету міністрів України від 2.03. 2016 р Т 285
«Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської дія. ыь от і з
медичної практики.» Було доведено до відома про організаційні і п ги.
кадрові вимоги, технологічні вимоги. В.о. генерального директор
і-ІІ 1
«Татарбунарська ЦРЛ» ТРРОО Арапу І.Я. знав, які необхідно було прс.юы ВІТІ и
документи для отримання ліцензії на провадження господарської дія зык /ті :
про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня. Часу було достатньо для тою, ідоб
поповнити лікарню необхідною медапаратурою, вирішити кадрову проб Іему.
Проте нічого з цього не було зроблено. Медперсоналу пропонували п п аги
заяви на звільнення. Час був втрачений, питання ліцензування не ний не.
Голова Татарбунарської районної державної адміністрації Чечило то 6 та
юрист лікарні зараз намагаються виправити справу, роблять все можливе, щ об
отримати ліцензію.»
СЛУХАЛИ:
Вторенка І.С. - депутат районної ради зазначив, що це питання виноси к і. па
засідання районної ради ще в лютому 2019 року. Протягом шести мв я ці в
можна було отримати ліцензію, якби все робилося вчасно, а почншати
підготовку до цього потрібно було ще в 2011 році, тоді такої пройдем н і іс
виникло б. Керівництво лікарні було бездіяльним і байдужим. Дякуємо ; л о в і
РДА Чечилу А.В., раднику голови РДА Плескачу В.Д. за те, їмо они
і
намагаються зберегти нашу районну лікарню, роблять все м<ч ;
неможливе. Комунальний заклад потрібно врятувати, терміново ж О Т І И
депутатів і провести засідання райради. В свій час Вторенко І.С. вніс < 11 ато
хто
пропозицій, поправок та депутати не дослухались до нього. Рік пройню
.я і н
нічого не робив. В.о. генерального директора не має права

працівників. 05.03.2020р. ми вирішили провести позачергове засідання і і І Д И .
Але керівництво райради наказало депутатам не приходити на це засілі Іе
неприпустимо. Треба відстояти лікарню, зберегти її: і родильне від;;
я. і
інфекційне, і травматологічне. Наша лікарня має вигідне геогра Ічне
положення. Ми розташовані між Одесою і Ізмаїлом. Люди із Сараї сіл .о; о і
Кілійського районів лікувалися б у нас. В нашому районі - 3 курорт, 1' і'ЖЄ
треба домогтися, щоб інфекційне відділення не було закрите. Ту ї п; х ■•' ЛИТІ,
міжнародна траса, тому травматологічне відділення просто необхідне трал
недоцільно звільняти в.о. генерального директора КНП «Татарбунарська 1. 1? 'Л »
ТРРОО Арапу І.Я. Його слід запросити на сесію засідання райради. ц< він
прозвітував про свою діяльність. Якщо буде отримана ліцензія , то під ' годі
потрібно буде обрати нового генерального директора: не байдужого, діяч Л І П Г О ,
відповідального. Арапу І.Я. має прозвітувати, що він зробив для лік.і,т і на
останні 5 років.
Рибін П.А. - «У мене є запитання. Яка перспектива нашої лікарні? X к ( ле її
фінансувати?»
Вторенко І.С. - «Спочатку потрібно вирішити питання отримання
потім вирішувати, хто буде фінансувати лікарню».

іне іт і ї , а

Івашенко О.І., - в свій час Арапу І.Я. не дав згоди на отримання релні и іл я.
тому що для цього потрібно було б ще 4 медпрацівника, які працюил іі о на
ньому щоденно.
СЛУХАЛИ:
Плескача В.Д. - радника голови Татарбунарської районної дерлтл.илої
адміністрації, який зазначив, що зараз керівництво райдержадміністрап Vр ' П Л І ,
все можливе для того, щоб виправити ситуацію. Почали вивчати скап р< чл и
лікарні. Зустрічається з керівництвом, з колективом лікарні. Впила ься
документи, які треба надати до 27.02.2020р. Проводяться консулі,г; т і ї з
В 20р.
Одеським керівництвом. Представники Татарбунарської РДА 27
виїжджають до Києва з пакетом документів. Будуть зустрічатися з керн ппліШН
Міністерства здоров’я. Але яке буде прийняте рішення - невідомо. Всі о | типі
документи будуть розміщені на сайті РДА.
СЛУХАЛИ:
НІ І
Дяченко Н.О.,: завідуюча акушерсько- гінекологічним відділенням
М І.КОЇ
«Татарбунарська центральна районна лікарня районної ради
області» сказала, що потрібно зробити все для збереження відділення І І! арні
дуже потрібен неонатолог. Потрібно залучати молодих спеціалістів, на чв. ; ; іі їм
квартири. Штат лікарів потрібно не скорочувати, а збільшувати. При лік а; ні з
ЯІ
квітня 2020 року залишають лише одну палату для породіль. Як доОпрл
сіл в Арциз, Сарату?

СЛУХАЛИ:
Бобіченко В.Г. доповнив, що Арапу
сказав, що ліцензія не була
;імана
тому, що в лікарні немає діагностичної апаратури, зокрема томо;; аО". А
Статут вимагає його наявність. В 2019 р. був направлений лист-звсрнм чи,і до
РДА і до районної ради з проханням придбати все необхідне, хоча о П іум
необхідного. Але цей лист проігнорували.
І . Я .

СЛУХАЛИ:
Плескача В.Д. - радника голови Татарбунарської райдержадміністрлпі'І -і К И Й
зазначив, що нове керівництво буде вникати в суть проблеми, визшг аі ■і Х'і о
винен і хто має за це відповісти.
СЛУХАЛИ:
Бобіченка В.Г., який сказав, що якщо Татарбунарська райдержадміт •; і аці я
бере під свій контроль це питання, то слід сподіватись в його пози і иМ І О М У
вирішенні.
УХВАЛИЛИ:
1. Терміново 05.03.20 року зібрати на сесію депутатів райради та
питання про долю КНП «Татарбунарська ЦРЛ» ТРРОО.

к.і а пі

2. Тримати дане питання під постійним контролем.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» -8, «проти» -0, «утримались» - 0.
2.СЛУХАЛИ:
Бобіченка В.Г. , який оголосив про перехід до другого питання гримы а І.КОЇ
ради. Надали слово Усатенку В.І. , директору КЗ Татарбунарська ЗОЇІ .. і ст.
№ 1 ім. В.3.Тура.
СЛУХАЛИ:
Усатенка В.І., який надав інформацію щодо виплати заробітно! ілати
працівникам шкіл м. Татарбунари станом на 27.02.20р. Він відмітні;, ніі11 всі
дуже добре спрацювали. Наша держава змінюється, маємо змінювати і. V III.
Необхідно змінювати підходи до вирішення різних питань. Треба і; і. ми і
знаходити спільну мову з метою вирішення проблем. Затримок з ви і м і ОІ О
заробітної плати немає. І це тішить.
СЛУХАЛИ: Павліківську Н.Г., начальника фінансового уп:
Татарбунарської РДА, яка зазначила, що було зроблено все неооч
вирішення виплат заробітної плати. Проблем з цим немає.

І
І '
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ТЛЯ

СЛУХАЛИ:
Плескача В.Д., радника голови РДА, який відмітив, що питання ч и ТІ II
зарплат нелегке. Але завдяки тісній співпраці районної ради, районної о
і.іду
освіти це питання по всьому району вирішене позитивно.

СЛУХАЛИ:
Глущенка А.П., який сказав, що наступного року це питання виник'
' >ву.
Треба працювати з громадськістю. Питання йде про збір податків МІ ирше
залучати до співпраці представників бізнесу, фермерів, які мають м В І Ю
платити податки.
СЛУХАЛИ:
Плескача В.Д., який довів до відома, що готується колегія, де мова б . йти
про наповнення районного бюджету. Підключати фермерів. Бічи , м а є
подивитись в очі бюджетникам. Колегія відбудеться 17 березня. Він >іщ '■-спв
усіх бажаючих долучитись до роботи колегії, не бути байдужим.
УХВАЛИЛИ:
1.Прийняти дану інформацію до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 8, «проти» -0, «утримались» - 0.
3.СЛУХАЛИ:
Бобіченка В.Г., який запропонував перейти до третього питання. До ні
запросив начальника відділу державного нагляду за дотриманням самка
законодавства Татарбунарського районного управління держпрс
служби Стриженка І.В.

упу
мого
ни 

СЛУХАЛИ:
Стриженка І.В., який довів до відома, що спалахів інфекційних от, ні, в
нашому районі немає. Але санітарно-гігієнічний стан району далі їв ' від
ідеалу. Насамперед, це забезпечення якісною питною водою населенії- Б. юну
в
воду має населення сіл Баштанівка, Струмок, Жовтий Лр, Дні ч
Татарбунарах її якість незадовільна. Ця вода технічна. Наявність сулі,-;кпи.
хлору в ній у 2 - 3 рази перевищує норму. Це призводить до захворю; І.ІІІН Я
нирок, суглобів, спричиняє остеохондроз. Така ситуація з питною їм іно у
місті. Потрібно до всіх населених пунктів підвести якісну воду. ПОСІ. іВ йти
опріснювальні установки. Незабаром розпочнеться курортний сезон, і я . і: і-і о ї
води не вистачає. Можуть виникнути різні захворювання. Сміттєві ч і м в
І -сю.
районі не впорядковані, вони не утрамбовуються, не вкриваються
Вітер розносить пакети. У нашому районі три курорти. Нагляду вв ви П ' Ч ОМ
сміття немає. Все викидають в посадки. Очисні споруди не проводячі, н і жну
очистку. Стоки попадають в оз. Сасик. В минулому році
в с і | був

зафіксований холероподібний ембріон. Це поганий знак. Може 6 і ■идя.
Торгівля харчовими продуктами відбувається в неналежних місцях. Г ' зл я
стихійна. Необхідних умов там немає. Здійснюється невпорядкована і о, і я .
землі. Це і пил, і жара, мухи, собаки поряд бігають. Все це дуже пепси : ' імо.
Торгівля має бути в павільйонах. Треба навести лад з торгівлею на і>у
ах.
Голови сільрад мають приділити цьому питанню особливу у всі і ■
> і іо; іv
подавати якісну, слідкувати за санітарним станом. В минулому році ши : міці
умови відпочинку були в Лебедівці. Тут торгівля здійснювалась в паві ві і< чах.
всі продавці з медоглядом, належний санітарний стан на території кур р і Гак
має бути всюди.
СЛУХАЛИ:
Логінова О.Г., помічника народного депутата Ткаченка О.М. Він зав на в. шо
в Тузлівському заповіднику скажений шакал покусав чоловіка. Іх ром- ■." І ОС І .
дуже багато. Були зафіксовані хворі лисиці. Необхідно проводи™ і і. : ІПІ І
хворих тварин.
СЛУХАЛИ:
Рибіна П.А., який звернув увагу на стан скотомогильників. Він жахи чи ЧИ. С
служба, яка повинна слідкувати за їх станом, але вона цього не робим, 1 еба
будувати спеціальні ями, де мають утилізуватись відходи. Але ця спец; а'іьпа
служба заявляє, що у неї на ці споруди немає грошей.
СЛУХАЛИ:
Плескача В.Д., який відмітив, що в Овідіопольському районі роблять с єн. і ы іі
скотомогильники. Можна співпрацювати з цим районом. Від їв. сію
коронавірусу в нашому районі не зроблено нічого. Він запропонував у г с ■- !111с
і;ІОНі.
засідання включити питання криміногенної обстановки
в
скоординувати спільні дії поліції, дружинників. Одним СЛОВОМ, СГІІВПІ ЦІ ати
з правоохоронними органами.
СЛУХАЛИ:
Глущенка А.П., який повідомив, що відповідна комісія створена, проте і| цюс
лише поліція та заступник голови міськради. Татарбунарська районна іс <к івна
14 і V
лікарня ветеринарної медицини не приділяє належної уваги санітарів
району. Скотомогильники нікого не хвилюють. Міська рада утилізуй ві іходи
самостійно. Фінансів недостатньо.
СЛУХАЛИ:
-.ори
Усатенка В.І., який звернув увагу на те, що підприємства заключаю гь
на вивіз відходів, але машини не приїжджають і не вивозять їх. іп> і ' > це
питання не контролює. Заборонили торгівлю з землі. А де контролі ' >ііці я
ОІІЬ
стоїть осторонь. Лише міська рада проводить перевірки, викликаючи
на себе. Не існує інструменту перевірки та контролю.

4.РІЗНЕ
СЛУХАЛИ:
Бабіченка В.Г., який звернувся до голів постійних комісій скласти пл.'іч р >' оти
громадської ради на 2020 рік.
УХВАЛИЛИ:
1.Татарбунарському районному управлінню
Головного
;і ; ліня
Держпродспоживслужби в Одеській області посилити державний п и лл зн
підприємствами, установами всіх форм власності, які здійснюють посну н ю;ю
забезпечення населення району питною водою.
2. Міськсільвиконкомам району:
2.1 забезпечити мешканців населених пунктів району питною водою, і :
та якість якої повинна відповідати вимогам санітарних норм га державних
стандартів.
2.2 прийняти невідкладні заходи по ліквідації торгівлі харчовими пр и; гамп
в невстановлених місцях.
4. Національному природному парку «Тізлівські лимани» провести р. огу
щодо зменшення поголів’я шакалів.
.Татарбунарськіи районній державній лікарні ветеринарної
посилити контроль за належним станом скотомогильників.
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6. Налагодити співпрацю з правоохоронними органами, скоординував
дії відносно криміногенної обстановки.

і,ні

7. Утворити робочі групи із залученням представників головного ун .вишня
Національної поліції України в Одеській області, громадських орі піз.іціи.
громадських інспекторів для проведення щотижневих дійових с
в з
припинення стихійної торгівлі продуктами харчування з землі.
8. Головам постійних комісій громадської ради зібратись з метою обіч вон пня
плану роботи громадської ради при Татарбунарській районній ,к : я вппі
адміністрації на 2020 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:

