
Протокол № 4
засідання громадської ради при Новопсковській 

районній державній адміністрації

22.08.2017 року, 14.00 година, 
смт Новопсков, Луганської області 

Присутні:
Знов’як Денис Сергійович - член Новопсковської районної організації 

Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»; Недогонова Наталія 
Володимирівна - заступник голови Новопсковської районної організації Профспілка 
працівників освіти та науки України; Полякова Ніна Василівна - член Новопсковського 
районного товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка; Стогнєєва Світлана Олександрівна - 
голова районної громадської правозахисної організації «Чайка»; Брюховецький 
Володимир Іванович - член Новопсковського районного товариства Українського 
козацтва «Айдарська сотня»; Хомутянська Світлана Іванівна - член громадської 
організації «Моя Новопсковщина».

Скороход Олександр Олексійович -  заступник голови райдержадміністрації; 
Лазуренко Ольга Миколаївна -  начальник відділу організаційної роботи та зв'язків з 
громадськістю апарату РДА.

Відсутні: Шумова Людмила Михайлівна - член Новопсковської районної профспілкової 
організації працівників культури.

Запрошені: головний лікар Новопсковського РТМО Мотунов М.О. та головний лікар КЗ 
«Новопсковський Центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської 
районної ради» Калюжний B.C.

Слухали: голову Громадської ради Хомутянську С.І., яка відкрила засідання 
запропонувавши наступний порядок денний.

Порядок денний

1. Про використання бюджетних коштів Новопсковським РТМО та КЗ 
«Новопсковський Центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської 
районної ради» за І півріччя 2017 року та про забезпечення жителів району 
медичною допомогою, медичними послугами, лікарями та медпрепаратами.

2. Різне.

Вислухали: секретаря громадської ради Лазуренко О.М., яка запропонувала включити в 
порядок денний питання «Про проект районної Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Новопсковському районі».

Слухали: голову Громадської ради Хомутянську С.І.. яка запропонувала проголосувати за 
наступний порядок денний.

Порядок денний

1. Про використання бюджетних коштів Новопсковським РТМО та КЗ 
«Новопсковський Центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської 
районної ради» за І півріччя 2017 року та про забезпечення жителів району 
медичною допомогою, медичними послугами, лікарями та медпрепаратами.



2. Про проект районної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в
Новопсковському районі.

Хто за даний порядок денний прошу голосувати 

Голосували: За - 4, Проти - 1, Утримались - 1.

/. Слухали: з першого питання головного лікаря КЗ «Новопсковський Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» Калюжного B.C., 
який розповів громадськості про роботу Центру, про всі позитивні зміни за І півріччя, 
наголосив, що за допомогою сільських, селищних рад в цьому півріччі діти інваліди 
району отримали фінансову підтримку у вигляді оплачених рецептів на лікування. Також 
він розповів про роботу ФАП в населених пунктах району.

Виступили: голова громадської ради Хомутянська С.І., яка запитала чи існує 
заборгованість по заробітній платі медичним працівникам.

Слухали: головного лікаря КЗ «Новопсковський Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Новопсковської районної ради» Калюжного B.C.. який повідомив, що 
заборгованість по заробітній платі відсутня.

Слухали: з першого питання головного лікаря Новопсковського РТМО Мотунова 
М.О., який ознайомив присутніх з роботою РТМО та про кадрову забезпеченість лікарями 
та молодшим медичним персоналом. Також розповів про проведення ремонтних робіт у 
хірургічному відділенні та в приміщеннях Новопсковського РТМО.

Виступили: голова громадської ради Хомутянська С.І., яка поцікавилась, як 
головний лікар усуває недоліки попередників.

Слух (Liu: головного лікаря Новопсковського РТМО Мотунова М.О.. який 
повідомив, що згідно з планом заходів по усуненню недоліків вони на сьогоднішній день 
вже оформили акредитацію. Також працюють в напрямку збору овочів з населення та 
сільгосппідприємств для стаціонарних відділень Новопсковського РТМО.

Виступили: член громадської ради Стогнєєва С.О.. яка поцікавилася чому відсутні 
стільці в коридорах лікарні і люди які прийшли на прийом до лікаря змушені стояти.

Слухали: головного лікаря Новопсковського РТМО Мотунова М.О., який відповів, 
що старі стільці вийшли із ладу від строку давності, а нові закупити не має коштів.

Виступили: член громадської ради Недогонова Н.В., яка запропонувала написати 
листа до Новопсковської ОТГ з проханням закупити стільці для Новопсковського РТМО.

Слухали: з першого питання заступника голови райдержадміністрації Скорохода 
О.О., який доповнив виступи головних лікарів та розповів про взаємодію 
райдержадміністрації з Новопсковським РТМО та КЗ «Новопсковський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради».

Виступили: голова громадської ради Хомутянська С.І. з пропозицією 
рекомендувати голові райдержадміністрації активізувати роботу щодо взаємодії 
райдержадміністрації з Новопсковським РТМО та К З.«Новопсковський Центр первинної 
медико-с'анітарної допомоги Новопсковської районної ради».

II. Слухали: з другого питання заступника голови райдержадміністрації 
Скорохода О.О., який виклав основні аспекти проекту районної Програми сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Новопсковському районі.



Виступили: голова громадської ради Хомутянська С.І. з пропозицією щодо 
включення в програму щорічного звіту голови райдержадміністрації перед 
громадськістю.

Виступили: секретар громадської ради Лазуренко О.О., яка зазначила, що згідно 
ст.45 Закону України «Про державну службу» керівники органів виконавчої влади 
щорічно виступають з публічним звітом про підсумки діяльності відповідного 
державного органу за участю представників громадських рад. громадських об'єднань, 
організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів 
відповідних галузей та засобів масової інформації. Вона зазначила, що дана пропозиція є 
недоцільною. •:

Виступили: член громадської ради Брюховецький В.І., який запропонував 
включити до заходів Програми пункт в такій редакції «Проведення «лікбезів» для 
населення».

Слухали: заступника голови райдержадміністрації Скорохода О.О., який зазначив, 
що у пункті 1.2. прописано «Проведення комплексних заходів, спрямованих на 
підвищення громадянської освіти населення щодо можливості захисту своїх прав та 
вираження інтересів через різні форми демократії участі», а це і означає проведення 
«лікбезів» для населення.

Виступили: член громадської ради Стогнєєва С.О., яка запропонувала доповнити 
пункт 2.6 «Проведення Дня громадянського суспільства району» словами «відзначення 
активістів та благодійників громадянського суспільства району за їх діяльність». А також 
добавити пункт в перелік заходів Програми виклавши в такій редакції «підвищення 
державними службовцями професійної компетенції з питань взаємодії з ІГС».

Виступили: член громадської ради Недогонова Н.В. запропонувала проголосувати 
за пропозиції Стогнєєвої С.О.

Хто за дану пропозицію прошу голосувати
Голосували: За - 6, Проти 0 , Утримались 0 .

Виступили: член громадської ради Недогонова Н.В., яка запропонувала погодити проект 
Програми з внесеними змінами.

Виступили: голова громадської ради Хомутянська С.І., яка запропонувала проект 
Програми погодити з внесеними змінами та пропозиціями від громадської організації 
«Моя Новопсковщина», які були надіслані раніше голові райдержадміністрації.

Виступили: заступник голови райдержадміністрації Скороход О.О., який зауважив, що 
подані пропозиції громадської організації «Моя Новопсковщина» є недоречними тому, 
що все це вже передбачено програмою і викладено в належній формі.

Виступили: член громадської ради Недогонова Н.В..,яка ще раз запропонувала 
погодити проект Програми з внесеними змінами.

Слухали: голову громадської ради Хомутянську С.І., яка поставила на голосування 
дану пропозицію Недогонової Н.В.

Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: За - 3, Проти - 3, Утримались 0 . 

Голова громадської ради Хомутянська С.І.

Секретар громадської ради Лазуренко О.М.


