УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 21 квітня 2016 року
селище Верховина
Про укладення Контракту з
діючим головним лікарем
Верховинської центральної
районної лікарні Ілюком М.Д.

Відповідно до звернення голови фракції «Укроп» та на виконання
рішення позачергової 28 сесії VI демократичного скликання Верховинської
районної ради від 05.03.2015р. «Про управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селища району» затвердженого Переліку питань з
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища
району, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях районної ради та
на виконання рішення тридцятої сесії VI демократичного скликання районної
ради від 15.07.2015р. «Про затвердження положення про порядок
призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів,
що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Верховинського району» відповідно до абзацу 7 вказаного Переліку,
призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств,
установ, закладів та інших організацій спільної власності територіальних
громад сіл, селища району вирішуються на пленарних засіданнях за
погодженням з постійними комісіями районної ради. Відповідно до рішення
30 сесії VI демократичного скликання Верховинської районної ради від
15.07.2015р. «Про затвердження змін до Статуту Верховинської ЦРЛ»,
відповідно до п.3 та п. 7.3 змін до Статуту Верховинської центральної
районної лікарні, з метою приведення діяльності закладу та діяльності
головного лікаря у відповідність до вищевказаних рішень та норм чинного
законодавства та керуючись відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Кодексу законів про працю України,
відповідно до п.7 Переліку питань з управління об’єктами спільної власності

територіальних громад сіл, селища району, що вирішуються виключно на
пленарних засіданнях районної ради, районна рада
вирішила:
1. Укласти Контракт з діючим головним лікарем Верховинської центральної
районної лікарні Ілюком М. Д. з метою приведення діяльності закладу та
діяльності головного лікаря у відповідність до вищевказаних рішень та
норм чинного законодавства та керуючись відповідно до статей 43, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу законів
про працю України, відповідно до п.7 Переліку питань з управління
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища району,
що вирішуються виключно на пленарних засіданнях районної ради
терміном на 5 років з 21.04.2016 р. по 21.04.2021 р. (згідно додатку).
2. Доручити голові Верховинської районної ради Шкіндюку І.Ю. укласти
контракт з діючим головним лікарем Верховинської ЦРЛ Ілюком М.Д. на
зазначений термін.
3. Контракт від 18.08.2014 року укладений між головним лікарем
Верховинської центральної районної лікарні та районною державною
адміністрацією вважати таким, що втратило чинність відповідно до
пункту 2 даного рішення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
Верховинської районної ради Маківничука І.М.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
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РІШЕННЯ
від 21 квітня 2016 року
селище Верховина
Про звернення районної ради
щодо фінансування медичної
галузі району
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
вирішила:
1. Схвалити звернення районної ради до Кабінету Міністрів України,
Верховній Раді України, Міністерства охорони здоров»я, Народного
депутата України щодо фінансування медичної галузі району.
2. Звернення опублікувати у районній газеті «Верховинські вісті» та
оприлюднити на веб-сайті районної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради Івана Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

Прем»єр-міністру України
Гройсману В.Б.
Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.
В.о.міністра охорони здоров»я
України
Шафранському В.В.
Народному депутату України
Солов»ю Ю.І.
Голові Івано-Франківської
обласна державної
адміністрації
Гончаруку О.Р.
Голові Івано-Франківської
обласної ради
Сичу О.М.
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Верховинської районної ради Івано-Франківської області
звертаємось з проханням до Вас про виділення коштів на фінансування
медичної галузі району. Верховинський район розташований у гірській
місцевості Івано-Франківської області на віддалі 120 км. від обласного
центру на висоті 620-640, а окремі населені пункти розташовані на висоті
800-1000 і більше метрів над рівнем моря, густота населення якого становить
24,3 осіб/км.кв., загальна кількість населення району на 01.01.2016 року
становить 30529 жителів. Даний найвисокогірніший район області з радіусом
обслуговування населення до 60 км та з найнищою щільністю населення по
області (довідково - густота населення Косівського району становить 98
осіб/км.кв., густота населення Надвірнянського району становить 89,3
осіб/км.кв., а густота населення Івано-Франківської області становить 99,3
осіб/км.кв.) обслуговує Верховинська центральна районна лікарня,
Білоберізька та Яблуницька дільничні лікарні, Красноїльська та Зеленська
амбулаторії загального типу сімейної медицини та 38 Фельдшерськоакушерських пункти.
Верховинській центральній районній лікарні згідно кошторису на 2016
рік затверджено кошти по загальному фонду за рахунок медичної субвенції
на загальну суму 21996,9 тис.грн., що на 2291,3 тис.грн. менше від
проведених касових видатків за 2015 рік (касові видатки за 2015 рік
становлять 24288,15 тис.грн. з яких медична субвенція 21750,0 тис.грн. та
кошти місцевого бюджету 2538,15 тис.грн.). При цьому, не враховано
зростання заробітної плати з 01.12.2015 року на 25 відсотків, з 01.05.2016
року на 6,5 відсотки у порівнянні з груднем 2015 року та з 01.12.2016 року у
порівнянні з травнем 2016 року на 6,9 відсотків, також спостерігається ріст

цін на енергоносії (електроенергія, дрова паливні), медикаменти, продукти
харчування та на інші послуги. Із запланованих коштів у 2016 році на
заробітну плату з нарахуваннями передбачено – 17793,62 тис.грн., або 81,0
відсоток від загальної суми.
У відділеннях Верховинської центральної районної лікарні станом на
01.01.2016 року функціонує (розгорнуто) 151 ліжко, з них 131 ліжко в
Верховинській центральній районній лікарні та по 10 ліжок терапевтичного
профілю в Білоберізькій та Яблуницькій дільничних лікарнях, з розрахунку
49,5 ліжок на 10 тис. населення (30529 жителів х 49,5 ліжок / 10000
населення).
Для надання жителям району повної, вчасної та якісної вторинної
медичної допомоги у Верховинській центральній районній лікарні
функціонують наступні відділення, зокрема :
- об’єднане відділення на 26 ліжок в яке входить гінекологічне 10 ліжок,
наркологічне 4 ліжка, неврологічне 12 ліжок. Дане відділення обслуговує 1
круглодобовий пост;
- пологове відділення на 12 ліжок в яке входить відділення для вагітних і
родильниць 7 ліжок та патологія вагітності 5 ліжок. Дане відділення
обслуговує 1 круглодобовий пост;
- інфекційне відділення на 10 ліжок в яке входить інфекційне для дорослих
5 ліжок і інфекційне дитяче 5 ліжок. Дане відділення обслуговує 1
круглодобовий пост;
- терапевтичне відділення на 40 ліжок в яке входить кардіологічне 10
ліжок та терапевтичне - 30 ліжок. Дане відділення обслуговує 2 круглодобові
пости;
- педіатричне відділення на 20 ліжок. Дане відділення обслуговує 1
круглодобовий пост;
- хірургічне відділення на 23 ліжок в яке входить хірургічне на 18 ліжок та
травматологічне на 5 ліжок. Дане відділення обслуговує 1 круглодобовий
пост;
- ВАІТ на 3 ліжка. Дане відділення обслуговує 1 круглодобовий пост;
- Білоберізька дільнична лікарня на 10 ліжок терапевтичного профілю, яка
обслуговує 3465 населення;
- Яблуницька дільнична лікарня на 10 ліжок терапевтичного профілю, яка
обслуговує 5231 населення;
- приймальне відділення;
- клініко-діагностичне лабораторне відділення;
- фізітерапевтичний кабінет;
- інформаційно-аналітичний кабінет медичної статистики;
- загально-лікарняний пост, який включає адміністративно-управлінський
персонал та господарсько-обслуговуючий персонал;
- рентген-діагностичний кабінет;
- поліклінічне відділення, яке включає 4 дільниці загальної практики сімейної
медицини;
- лікарі-інтерни загальної практики сімейної медицини, педіатрія.

Для належного функціонування стаціонарних відділень лікарні згідно
штатного розпису Верховинської центральної районної лікарні на 2016 рік
затверджено штатну чисельність в кількості 311,75 одиниць.
Згідно кошторису на 2016 рік Верховинської центральної районної лікарні по
КФК 080101 «Лікарні» затверджено планові показники на заробітну плату з
нарахуваннями за рахунок медичної субвенції в сумі 14645,2 тис.грн., в тому
числі на січень-квітень 2016 року – 4419,93 тис.грн. (з яких січень – 1256,21
тис.грн., лютий – 1080,81 тис.грн., березень – 1093,84 тис.грн., квітень –
989,07 тис.грн.). Протягом січня-квітня 2016 року нараховано заробітної
плати працівникам лікарні з нарахуванням на неї в сумі 6096,70 тис.грн., з
яких за січень 2016 року –1553,98 тис.грн., за лютий 2016 року – 1507,42
тис.грн., за березень 2016 року – 1499,58 тис.грн., за квітень 2016 року –
1535,72 тис.грн., що на 1676,77 тис.грн. більше від запланованих коштів.
Отже, всього розрахункова потреба коштів на заробітну плату по КФК
080101 «Лікарні» до кінця 2016 року становить 6167,16 тис.грн.
Крім того, для надання жителям району первинної медичної допомоги у
структурі Верховинської ЦРЛ функціонує 38 фельдшерсько-акушерських
пункти (якими надається первинна медична допомога 20707 жителям району)
в яких згідно штатного розпису на 2016 рік затверджено штатну чисельність
в кількості 66,5 штатних одиниць.
Розрахункова потреба в коштах на заробітну плату з нарахуваннями
працівникам Верховинської ЦРЛ до кінця 2016 року становить на загальну
суму 7114,30 тис.грн.
При розрахунку потреби субвенції на охорону здоров’я, а саме потреби на
заробітну плату у формульному методі розрахунку субвенції не враховано
витрати пов’язані із статусом гірських населених пунктів на всі доплати
окрім посадового окладу. Проведеним розрахунком встановлено, що потреба
в коштах на заробітну плату пов’язаних із статусом гірських населених
пунктів становить 1746,21 тис.грн.
Крім того, проведеним аналізом по Верховинській центральній районній
лікарні (включно з дільничними лікарнями) щодо показників діяльності
стаціонарних відділень за 2014-2015 роки встановлено наступне:
- зайнятість ліжка по ЦРЛ та дільничних лікарнях в днях за 2014 рік
становить 327,4, при обласному – 321,3;
- зайнятість ліжка по ЦРЛ та дільничних лікарнях в днях за 2015 рік
становить 333,1, при обласному – 312,1;
- середня тривалість перебуванням одного хворого на ліжку протягом 2014
року становить 9,1, при обласному 10,2, а за 2015 рік – 9,1, при обласному
10,2.
- обіг ліжка за 2015 рік становить – 36,5, при обласному 30,7;
Відповідно до даних показників можна зробити висновок, що ліжковий фонд
Верховинського району протягом 2015 року працював з повним
навантаженням, а періодами з перенавантаженням (відсоток виконання
ліжко-днів по району за 2014 рік – 100,1; за 2015 рік – 101,5). Проведеним
аналізом по Верховинській центральній районній лікарні (включно з

дільничними лікарнями) щодо показників діяльності стаціонарних відділень
за І квартал 2016 у порівнянні з І кварталом 2015 року встановлено наступне:
- зайнятість ліжка по ЦРЛ та дільничних лікарнях в днях за І квартал 2016
року становить 92,3, а за І квартал 2015 року – 86,2;
- середня тривалість перебуванням одного хворого на ліжку протягом І
кварталу 2016 року становить 10,2, а за І квартал 2015 року – 10,0.
- обіг ліжка за І квартал 2016 року становить – 9,3, а за І квартал 2015 року –
8,6.
Також, Верховинській центральній районній лікарні згідно затвердженого
кошторису на 2016 рік передбачено кошти на оплату медикаментів в сумі
869,97 тис.грн., в тому числі і фінансування цільових медичних програм, або
3,96 відсотки від запланованої на 2016 рік суми субвенції, (що з розрахунку
вартість забезпеченості на одного хворого становить 10,38 грн. при
обласному 47,55 грн.). Крім того спостерігається ріст цін на медикаменти та
вироби медичного призначення, що не дає в повній мірі забезпечити
медикаментами пільгову категорію населення району, а тому проведеним
розрахунком визначено потребу коштів на придбання медикаментів в сумі
1219,97 тис.грн., що на 350,0 тис.грн. менше від планових призначень на
травень-грудень 2016 року.
У Верховинській центральній районній лікарні згідно затвердженого
кошторису на 2016 рік передбачено кошти на оплату продуктів харчування в
сумі 260,40 тис.грн., або 1,18 відсотки від запланованої на 2016 рік суми
субвенції (що з розрахунку вартість харчування одного хворого становить
5,10 грн. при обласному 9,98 грн.). Разом з тим, спостерігається ріст цін на
продукти харчування, на придбання продуктів харчування розраховано
потребу в сумі 400,0 тис.грн., що на 139,60 тис.грн. менше від планових
призначень на травень-грудень 2016 року. А також передбачено кошти на
оплату комунальних послуг та електроносіїв (водопостачання та
водовідведення, електроенергія, дрова паливні) в сумі 1458,9 тис.грн., або
6,63 % від запланованої на 2016 рік суми субвенції, що унеможливлює
медичний заклад на нормальне функціонування крім того спостерігається
ріст цін на комунальні послуги, тому проведеним розрахунком потреби
коштів на оплату комунальних послуг розраховано потребу в сумі 1626,86
тис.грн., що на 167,96 тис.грн. менше від планових призначень на травеньгрудень 2016 року. Разом з тим, Верховинською ЦРЛ здійснюється доставка
хворих у Косівську ЦРЛ для проведення гемодіалізу тричі на тиждень.
Проведеним розрахунком потреби коштів на придбання паливно-мастильних
матеріалів та запасних частин для здійснення перевезення хворих
розраховано потребу в сумі 51,6 тис.грн. Також, у зв’язку із незадовільним
станом дорожнього покриття району, великою відстанню між лікувальнопрофілактичними закладами та гірською місцевістю, проводиться великий
розхід паливно-мастильних матеріалів, зношування транспортних засобів.
Проведеним розрахунком потреби коштів на придбання паливно-мастильних
матеріалів та запасних частин для транспортних засобів лікарні розраховано
додаткову потребу коштів в сумі 55,6 тис.грн.

Крім того, на придбання основних засобів та проведення капітальних
ремонтів протягом останніх 8 років Верховинській ЦРЛ із загального фонду
кошти не виділялись. При цьому, стаціонарні відділення розкидані та
знаходяться в пристосованих приміщеннях, зокрема: терапевтичне відділення
розміщене в двох дерев’яних будівлях, які побудовані ще в позаминулому
столітті, руйнація яких в останні роки стала інтенсивною не дивлячись на
неодноразові ремонти. Інфекційне відділення розташоване в колишній
господарській будівлі рільничої школи, адміністративний та центральний
корпус, в якому розміщено хірургічний, гінекологічний, неврологічний та
наркологічний відділи – побудований в 1935-1936 роках. В 2006 році
проведено відновлення лівого крила центрального корпусу, яка піддалась
руйнації із обваленням несучої стіни, де на даний час розміщено санвузли,
фізіотерапевтичний кабінет, інформаційно-аналітичний відділ, відділення
швидкої медичної допомоги. При плануванні коштів на 2016 рік із медичної
субвенції видатки на капітальні ремонти пристосованих приміщень та на
придбання основних засобів і санітарного транспорту не виділялися, тому
проведеним розрахунком потреба в коштах на зазначені цілі на 2016 рік
становить 2384,54 тис.грн.
Тому, при формуванні розподілу медичної субвенції для
Верховинського району просимо Вас посприяти у виділенні додаткових
коштів на загальну суму 10263,60 тис.грн., з яких – 7879,06 тис.грн. для
установи на першочергові виплати, а саме: заробітну плату працівникам та
відрахування внесків до фондів загальнообов’язкового державного
страхування, оплату медикаментів на першу невідкладну допомогу, оплату
продуктів харчування, оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 2384,54
тис.грн., для проведення капітальних ремонтів у пристосованих приміщеннях
лікувально-профілактичних закладів та придбання основних засобів для
лікарні і санітарного транспорту.

Прийнято на третій сесії
Верховинської районної ради
сьомого демократичного
скликання
21 квітня 2016 року

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 21 квітня 2016 року
селище Верховина
Про депутатський запит
В.Комана
Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 21,22 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», районна рада
вирішила:
1. Депутатський запит В.Комана щодо відновлення пільгового проїзду
окремих категорій громадян району надіслати для розгляду голові
районної державної адміністрації О.Лютому та голові районної ради
І.Шкіндюку.
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний термін.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 21 квітня 2016 року
селище Верховина
Про підтримку пропозиції щодо
організації пасажирського сполучення
«Одеса - Рахів»
Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та розглянувши лист громадського активіста Шостака І.І. від
12.04.2016 року «Щодо організації залізничного сполучення Одеса - Рахів»
(додається), районна рада
вирішила:
1. Підтримати пропозицію щодо організації пасажирського сполучення
«Одеса Рахів».
2. Копію даного рішення надіслати громадському активісту Шостаку
Івану Івановичу.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
районної ради І.Маківничука.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 21 квітня 2016 року
селище Верховина
Про депутатський запит
В.Пугальського
Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», районна рада
вирішила:
1.
Депутатський запит В.Пугальського щодо невиплати медичним
працівникам району заробітної плати направити для розгляду голові
Верховинської районної державної адміністрації О.Лютому (додається).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний
термін.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 21 квітня 2016 року
селище Верховина
Про депутатський запит
В.Пугальського
Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», районна рада
вирішила:
1. Депутатський запит В.Пугальського щодо надання інформації
направити для розгляду головному лікарю Верховинської ЦРЛ
М.Ілюку (додається).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний
термін.

Голова районної ради

Іван Шкіндюк

