
Звіт про роботу постійної комісії обласної ради з питань соціальної 
політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 

відпочинку та туризму у 2018 році 
 

      За результатами звіту 
постійної комісії обласної 
ради з питань соціальної 
політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, 
розвитку зон відпочинку та 
туризму на двадцятій 
позачерговій сесії обласної 
ради сьомого скликання    12 

квітня 2018 року, враховуючи зміни в чинному законодавстві та функціональну 
спрямованість, голова постійної комісії обласної ради         Лучний Микола 
визначив пріоритетними для розгляду у 2018 році питання щодо реформування 
системи охорони здоров`я області, формування госпітальних округів, розвитку 
мережі та поліпшення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я 
області, забезпечення доступу до якісних медичних послуг у сільській 
місцевості, виконання та фінансування обласних та державних програм, 
використання коштів 
медичної субвенції, 
соціального захисту 
незахищених верств 
населення області.  

Протягом 2018 
року проведено 10 
засідань постійної 
комісії обласної ради 
розглянуто 174 
питання, з них 54 
профільних. 

 За ініціативи 
голови обласної ради Москаленко В. постійна комісія обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 

відпочинку та туризму розглядала  
питання про створення госпітальних 
округів у Миколаївській області за 
участю керівництва 
облдержадміністрації, міських голів, 
голів районних рад та 
райдержадміністрацій, голів 
об’єднаних територіальних громад, 
головних лікарів центральних 
районних лікарень та центрів 
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первинної медико-санітарної допомоги, представників засобів масової 
інформації та підтримала створення чотирьох госпітальних округів в області, 
які було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 липня 
2018 року № 465-р «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів 
Миколаївської області».  

 
Однією з форм роботи постійної комісії обласної ради стали виїзди до 

обласних закладів охорони здоров’я. Так, 2018 року за особистої участі голови 
обласної ради Москаленко В.В. виїзні засідання постійної комісії відбулися у 
Миколаївському обласному онкологічному диспансері Миколаївської обласної 
ради (05 вересня, 14 листопада), Миколаївській обласній клінічній лікарні 
Миколаївської обласної ради (02 серпня).  

 
За результатами вивчення 

проблемних питань депутати 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.  

З метою придбання обладнання  для 
обласної клінічної 
лікарні, оновлення 
парку автомобілів 
швидкої медичної 
допомоги  для 
поліпшення надання 
своєчасної  якісної 
екстреної медичної допомоги населенню  Миколаївської 

області рішенням обласної ради  від 21 грудня 2018 року № 24 внесено зміни до 
обласної Програми запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-
мозкових захворювань на 2018-2020 роки. 



3 
 

За ініціативи голови обласної ради Москаленко В. депутати постійної 
комісії обласної ради розглядали питання 
про виконання Програми боротьби з 
онкологічними захворюваннями (14 
лютого, 05 вересня, 18 жовтня, 14 
листопада 2018 року). З метою  
придбання сучасного обладнання, 
дороговартісних хіміотерапевтичних, 
радіофармпрепарітів та препаратів 
супроводу для  поліпшення лікувального 
процесу, якості та тривалості життя 
пацієнтів рішенням обласної ради  від 21 

грудня 2018 року № 23 внесено зміни до обласної Програми боротьби з 
онкологічними захворюваннями на 
період до 2016 року, строк дії якої 
продовжено на період до 2019 року 
включно.  

14 лютого 2018 року відбулося 
виїзне засідання постійної комісії 
обласної ради з питань соціальної 
політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму в м. 
Вознесенську, Вознесенському районі з вивчення питання про функціонування 
закладів охорони здоров’я області в ході реалізації медичної реформи та 
досвіду Вознесенської центральної районної лікарні за участю керівництва 
обласної ради, облдержадміністрації, представників органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади, керівників закладів охорони здоров’я міст 
Вознесенська і Южноукраїнська, Вознесенського, Арбузинського, Братського, 
Веселинівського та Єланецького районів.  

Депутати окреслили коло нагальних питань галузі охорони здоров`я 
області, які потребують вирішення, зокрема: 

низький рівень матеріально-
технічної бази медичних закладів; 

проблему кадрового забезпечення 
лікарями, у тому числі сімейними; 

недоліки інформаційно-
роз’яснювальної та освітньої роботи 
щодо змісту заходів реформи, її 
необхідності, очікуваних результатів 
тощо.  

За ініціативи голови обласної ради Москаленко В. депутати на засіданнях 
комісії (14 лютого, 23 березня, 29 травня,   02 серпня, 18 жовтня 2018 року) 
спільно з управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації відпрацьовували 
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стратегічні завдання та пріоритети розвитку охорони здоров’я області з 
урахуванням реформування галузі. За результатами цієї роботи рішенням 
обласної ради  від 21 грудня 2018 року № 32 затверджено Стратегію розвитку 
галузі охорони здоров’я Миколаївської області на 2019-2021 роки з метою 
проведення реформування галузі охорони здоров’я області, реалізації права 

громадян на отримання медичних послуг, 
забезпечення безперервної, доступної та 
якісної медичної допомоги, запобігання 
інфекційним та хронічним неінфекційним, 
захворюванням, зниження рівня 
інвалідності та смертності населення.  

Однією з найбільш важливих 
функцій постійної комісії є контроль за 
виконанням відповідних рішень і програм, 
прийнятих обласною радою. На контролі 

постійної комісії знаходиться 14 
цільових програм медичного 
спрямування та соціального захисту 
мешканців області та понад 40 рішень 
обласної ради, у тому числі і 
попереднього шостого скликання.  
За 2018 рік члени постійної комісії 
обласної ради розглядали та брали 
участь у підготовці проектів трьох 
програм з питань, які належать до 
функціональної спрямованості постійної комісії, які було підтримано 
депутатами на сесіях обласної ради:  

обласна Програма запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-
мозкових захворювань на 2018-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради 

від 12 квітня 2018 року № 1; 
Програма зайнятості населення 

Миколаївської області на період до 
2020 року, затверджена рішенням 
обласної ради від 12 квітня 2018 року 
№ 17; 

Стратегія розвитку галузі 
охорони здоров’я Миколаївської 
області на 2019-2021 роки, 
затверджена рішенням обласної ради 
від 21 грудня 2018 року № 32.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, 



5 
 
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 2018 року № 22 
продовжено строк дії обласної Цільової соціальної програми протидії 
захворюванню на туберкульоз до 2019 року включно. 

На контролі постійної комісії обласної ради реалізація заходів обласної 
Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, строк дії якої 
рішенням обласної ради від 05 липня 2018 року № 8 продовжено  на період до 
2019 року включно, та перспективний план розвитку Миколаївського обласного 
центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг Миколаївської обласної 
ради до 2020 року, який передбачає розвиток паліативної та хоспісної допомоги 

в області. 
За активної підтримки 

членів постійної комісії 
забезпечено надання якісних 
і доступних послуг з 
профілактики та діагностики 
ВІЛ-інфекції, насамперед 
представникам груп ризику 
щодо інфікування ВІЛ, 
послуг з лікування, догляду і 
підтримки людей, які живуть 

з ВІЛ, в умовах реформування системи охорони здоров’я. 
Питання щодо забезпечення фінансування витрат з обласного бюджету 

для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим дітям на 
території області та за її межами неодноразово розглядалося на засіданнях 
постійної комісії обласної ради 2018 року (14 лютого, 03 липня, 05 вересня, 18 
жовтня 2018 року). З метою вирішення цього питання за ініціативи голови 
обласної ради Москаленко В. на двадцять четвертій позачерговій сесії обласної 
ради сьомого скликання 21 грудня 2018 року заходи Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року доповнено 
новим пунктом щодо надання адресної грошової 
допомоги мешканцям Миколаївської області на 
обстеження та лікування дітей. 

З метою посилення соціального захисту 
незахищених верств населення області, 
враховуючи пропозиції постійної комісії 
обласної ради, рішеннями обласної ради від 05 
липня 2018 року № 20 та від 21 грудня 2018 року 
№ 12 внесено зміни та доповнення до 
Комплексної програми соціального захисту 
населення «Турбота» на період до 2020 року.  

Питання щодо максимального наближення послуг до місця проживання 
осіб з інвалідністю, надання пільг особам з інвалідністю I та II груп загального 
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захворювання (у тому числі по зору) зі сплати за житлово-комунальні послуги, 
електроенергію, скраплений газ та тверде паливо, забезпечення засобами 
реабілітації та спецавтотранспортом, навчання, працевлаштування осіб з 
інвалідністю знаходяться на постійному контролі депутатів. 

За результатами вивчення депутатами постійної комісії проблемних питань 
галузей охорони здоров’я та соціального захисту населення області 
відпрацьовано та підтримано на сесіях обласної ради 3 звернення.  

З метою відновлення втрачених прав, повернення до самостійного, 
повноцінного життя бездомних громадян та осіб, які звільнилися з місць 
позбавлення волі, можливості реалізувати свої права, які гарантовані 
Конституцією України, рішенням обласної ради від 12 квітня 2018 року № 35 
депутати обласної ради підтримали проект Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні» як 
документ, що захищатиме 
права і свободи людей, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах.  

За ініціативи голови 
постійної комісії обласної 
ради Лучного М., з метою 
створення умов для повного 
задоволення потреб 
населення в одержанні 
доступної і якісної медичної 
допомоги, вирішення 
державою проблеми 
організації соціально справедливої системи охорони здоров’я, зменшення 
навантаження на бюджетне фінансування медицини, скорочення частки 
тіньової медицини у системі медичного забезпечення, поліпшення матеріальної 
мотивації працівників медичних установ депутати обласної ради на двадцять 
четвертій позачерговій сесії обласної ради сьомого скликання 21 грудня       
2018 року підтримали законопроект про загальнообов’язкове державне 
соціальне медичне страхування в Україні. 

За ініціативи голови постійної комісії обласної ради Лучного М. на 
двадцять четвертій позачерговій сесії обласної ради сьомого скликання             
21 грудня 2018 року, з метою забезпечення справедливої та гідної заробітної 
плати працівникам закладів охорони здоров'я депутати обласної ради 
звернулися до Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, 
народних депутатів України з вимогою внести зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298, а саме: 

зменшити розрив між 1 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки та 
мінімальною заробітною платою працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери та працівників галузі охорони здоров’я; 



7 
 

збільшити відповідні тарифні коефіцієнти для висококваліфікованих 
працівників закладів охорони здоров'я Миколаївської області. 

Одним із важливих напрямів роботи постійної комісії був розгляд 
звернень депутатів обласної ради, керівників закладів охорони здоров’я області, 
органів місцевого самоврядування. Зокрема, розглядалися питання щодо 
придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я області, 
вжиття додаткових заходів безпеки дорожнього руху поблизу навчальних 
закладів області, фінансової підтримки громадських організацій, недопущення 
реорганізації закладів охорони здоров’я у сільській місцевості. За результатами 
вивчення прийнято відповідні рекомендації до органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. 

Постійною комісією 
обласної ради 2018 року 
внесено пропозиції щодо 
зняття з контролю 15 
рішень обласної ради як 
таких, що виконано. 

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, 
розвитку мережі та поліпшення матеріально-технічного стану закладів охорони 
здоров’я області, забезпечення доступу до якісних медичних послуг у сільській 
місцевості, соціального захисту незахищених верств населення області. 

 
 
Голова постійної комісії  обласної ради                                                М.ЛУЧНИЙ 

 


