УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА Р А Д А
ПРОТОКОЛ № 1
спільного засідання Координаційної ради при голові Вижницької районної
ради з питань місцевого самоврядування, постійної комісії з питань
промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва
та туризму, робочої групи з питань діяльності Берегометського центру
Червоного Хреста медико-соціальної підтримки та реабілітації
11 лютого 2020 року

м. Вижниця
зал засідань
11.00 год.

Головує:
Андрюк М.І. – голова районної ради, голова координаційної
ради.
Присутні члени координаційної ради: Андрюк М.І., Вірста С.Д.,
Татарин Ю.Д., Романюк І.Т., Чепіль О.Г., Перч М.П., Боднарюк С.М.,
Соломко В.Д., Жебчук Ю.Д., Калинчук Т.М., Вишинський М.О.,
Мудрак В.С., Пигичко М.Г.
Список запрошених додається.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Вступне слово голови Вижницької районної ради, в.о. голови
Вижницької районної державної адміністрації щодо роботи органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади Вижницького району у 2020
році.
Виступають:
Андрюк Михайло Іванович – голова
Вижницької районної ради.
Татарин Юрій Дмитрович – в.о.голови
Вижницької районної державної
адміністрації.
2. Про порядок надання послуг Вижницьким відділенням АТ
«Чернівцігаз» з газопостачання, транспортування
природнього газу
населенню Вижницького району та недопущення соціальної напруги.
Інформує:
Рогатинович Олександр Іларіонович –
начальник Вижницького відділення
АТ «Чернівцігаз».
Погребняк Руслан Миколайович –

голова постійної комісії питань
промисловості, будівництва, транспорту,
зв’язку, розвитку підприємництва та
туризму.
3. Про стан фінансування пільгових рецептів та цукрознижуючих
препаратів пільгової категорії населення району у 2020 році.
Інформують:
Влад Людмила Михайлівна –
лікар-ендокринолог КНП «Вижницька
районна лікарня».
Георгійчук Орися Дмитрівна –
головний бухгалтер КНП «Вижницька
районна лікарня».
Нахамко Марина Миколаївна – в.о.
завідуючої Аптеки №103.
4. Про діяльність Берегометського центру Червоного Хреста медикосоціальної підтримки та реабілітації.
Інформують:
Вірста Сергій Дмитрович – заступник
голови Вижницької районної ради, голова
робочої групи.
Боднарюк Дмитро Степанович –
директор Берегометського центру
Червоного Хреста медико-соціальної
підтримки та реабілітації.
5. Різне.
1. Із вступним словом виступив Андрюк М.І. – голова координаційної
ради, голова районної ради.
2.Слухали по другому питанню: Рогатиновича Олександра
Іларіоновича – начальника Вижницького відділення АТ «Чернівцігаз» по
питанню «Про порядок надання послуг Вижницьким відділенням АТ
«Чернівцігаз» з газопостачання, транспортування
природнього газу
населенню Вижницького району та недопущення соціальної напруги»
(інформація додається).
В обговоренні питання взяли участь: Перч М.П., Соломко, В.Д.,
Пигичко М.Г., Погребняк Р.М., Никифоряк Ю.П., Андрюк М.І.
2. Слухали по другому питанню: Погребняка Руслана Миколайовича
– голову постійної комісії з питань промисловості, будівництва, транспорту,
зв’язку, розвитку підприємництва та туризму.
В обговоренні питання взяли участь: Перч М.П., Гайдук В.О., Тирон
Т.І., Андрюк М.І.

Пропозиції до проєкту рішення:
Андрюк М.І. – голова районної ради, голова координаційної ради.
п.2 абз.2 викласти в наступній редакції:
п.2.абз.2 «- вчасно надавати інформацію та роз’яснення про зміни
стосовно газопостачання, транспортування природнього газу населенню
Вижницького району в засобах масової інформації (ПП МЕДІА-ЦЕНТР
"Вижницькі обрії", КП «Радіо Хвилі Черемошу», офіційних сайтах районної
ради, районної державної адміністрації)»;
Погребняк Р.М. – депутат районної ради.
доповнити п.2.абз.3 в наступній редакції:
п.2 абз3. «- направити лист-звернення до Вижницького відділення АТ
«Чернівцігаз» стосовно проведення перерахунку газу населенню
Вижницького району відповідно до фактичних показників»;
Голосували за пропозиції:
За – 13, проти – 0, утримався – 0.
Пропозиції прийнято.
Виступили:
Никифорук А.С. – керівник Кіцманської місцевої прокуратури.

Голосували: прийняти рішення

«Про порядок надання послуг

Вижницьким відділенням АТ «Чернівцігаз» з газопостачання,
транспортування природнього газу населенню Вижницького району та
недопущення соціальної напруги» за основу:

За – 13, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про порядок надання послуг
Вижницьким відділенням АТ «Чернівцігаз» з газопостачання,
транспортування природнього газу населенню Вижницького району та
недопущення соціальної напруги» в цілому:

За – 13, утримались – 0, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти ( №1 додається).
3.Слухали по третьому питанню: Влад Людмилу Михайлівну –
лікаря-ендокринолога КНП «Вижницька районна лікарня» (інформація
додається).
В обговоренні питання взяли участь: Чепіль О.Г., Тирон Т.І.,
Митринюк Ф.В., Андрюк М.І.
3.Слухали по третьому питанню: Георгійчук Орисю Дмитрівну –
головного бухгалтера КНП «Вижницька районна лікарня» (інформація
додається).

В обговоренні питання взяли участь: Чепіль О.Г., Тирон Т.І.,
Митринюк Ф.В., Андрюк М.І.
3.Слухали по третьому питанню: Нахамко Марину Миколаївну –
в.о. завідуючої Аптеки №103 (інформація додається).
В обговоренні питання взяли участь: Романюк І.Т., Перч М.П.,
Андрюк М.І., Кириляк Л.І., Вишинський М.О., Мудрак В.С.
Пропозиції:
Романюк І.Т. – член координаційної ради.
- п.4 викласти в наступній редакції:
п.4 «4. Головному лікарю КНП «Вижницька районна лікарня»
(Митринюк Ф.В.) проводити розрахунки за відпущені препарати інсуліну
хворим на цукровий діабет щомісячно, в межах доведених цільових коштів,
коштів районного бюджету, міських, селищної, сільських бюджетів».
- п.5. викласти в наступній редакції:
п.5. «5. В.о. завідуючої аптеки №103 м.Вижниця (Нахамко М.М):
- щомісячно інформувати КНП «Вижницька районна лікарня» про
кількість осіб та суму коштів, які необхідно відшкодувати за отримані
препарати інсуліну хворими, що проживають або перебувають на території
населених пунктів Вижницької та Вашківецької міських ОТГ, селищної та
сільських рад».
- доповнити проєкт рішення п.7. наступного змісту:
«7. Рекомендувати Вижницькій районній державній адміністрації,
Вижницькому (Чепіль О.Г.) та Вашківецькому
(Перч М.П.) міським
головам, селищному, сільським головам проводити авансові платежі в
розмірі 50% вартості на цукрознижуючі препарати з розрахунку на місяць».
Андрюк М.І. – голова координаційної ради, голова районної ради.
доповнити проєкт рішення п.8. наступного змісту:
«8. Доручити виконавчому апарату районної ради підготувати
звернення до Міністерства охорони здоров’я, Департаменту охорони
здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації стосовно збільшення
фінансування на цукрознижуючі препарати та розглянути його на черговій
сесії районної ради в питанні «Різне»»
Голосували за пропозиції:
За – 13, проти – 0, утримався – 0.
Пропозиції прийнято.

Голосували: прийняти рішення «Про стан фінансування пільгових
рецептів та цукрознижуючих препаратів пільгової категорії населення
району у 2020 році» за основу:

За – 12, утримались – 1, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення

«Про стан фінансування

пільгових рецептів та цукрознижуючих препаратів пільгової категорії
населення району у 2020 році» в цілому:

За – 12, утримались – 1, проти – 0.

Вирішили:
Рішення прийняти ( №2 додається).
4.Слухали по четвертому питанню: Вірсту Сергія Дмитровича –
заступника голови районної ради, Боднарюка Дмитра Степановича –
директора Берегометського центру Червоного Хреста медико-соціальної
підтримки та реабілітації.
В обговоренні питання взяли участь: Кириляк Л.І., Боднарюк С.М.,
Мудрак В.С., Вишинський М.О., Тирон Т.І., Романюк І.Т., Андрюк М.І.
Пропозиції:
Андрюк М.І. – голова координаційної ради, голова районної ради.
Доповнити п.2 проєкту рішення абз.8 наступного змісту:
п.2.абз.8 «-забезпечити роботу щодо укладання угод з місцевими
радами Вижницького, Сторожинецького, Путильського та інших населених
пунктів області, люди яких перебувають на лікуванні у Берегометському
Центрі Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації».
Голосували за пропозиції:
За – 13, проти – 0, утримався – 0.
Пропозиції прийнято.

Голосували: прийняти рішення «Про діяльність Берегометського
центру Червоного Хреста медико-соціальної підтримки та реабілітації»

за основу:
За – 13, утримались – 0, проти – 0.
Голосували: прийняти рішення «Про діяльність Берегометського
центру Червоного Хреста медико-соціальної підтримки та реабілітації»

в цілому:
За – 12, утримались – 1, проти – 0.
Вирішили:
Рішення прийняти ( №3 додається).
5.Різне

Голова колегії
районної ради

М.Андрюк

Секретар колегії
районної ради

Г.Івоняк

УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № 1
спільного засідання Координаційної ради при голові Вижницької районної
ради з питань місцевого самоврядування, постійної комісії з питань
промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва
та туризму, робочої групи з питань діяльності Берегометського центру
Червоного Хреста медико-соціальної підтримки та реабілітації
11 лютого 2019 року

м.Вижниця
11-00 год.

Про порядок надання послуг
Вижницьким відділенням АТ «Чернівцігаз»,
транспортування природнього газу населенню
Вижницького району та недопущення
соціальної напруги
Заслухавши та обговоривши інформацію Рогатиновича Олександра
Іларіоновича – начальника Вижницького відділення «Про порядок надання
послуг Вижницьким відділенням АТ «Чернівцігаз», транспортування
природнього газу населенню Вижницького району та недопущення
соціальної напруги», координаційна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію Рогатиновича Олександра Іларіоновича – начальника
Вижницького відділення АТ «Чернівцігаз» з цього питання взяти до відома.
2.Пропонувати
Вижницькому
відділенню
АТ
«Чернівцігаз»
(О.Рогатинович):
- постійно приймати участь у загальних зборах громадян в населених
пунктах району представниками відділення;
- вчасно надавати інформацію та роз’яснення про зміни стосовно
газопостачання, транспортування природнього газу населенню Вижницького
району в засобах масової інформації (ПП МЕДІА-ЦЕНТР "Вижницькі обрії",
КП «Радіо Хвилі Черемошу», офіційних сайтах районної ради, районної
державної адміністрації).
- до 1 березня 2020 року надати до виконавчого апарату районної ради
повну інформацію щодо порядку встановлення приладів обліку газу
абонентам Вижницького району;
3.Доручити виконавчому апарату Вижницької районної ради:

- направити лист-звернення до Вижницького відділення АТ
«Чернівцігаз» стосовно проведення перерахунку газу населенню
Вижницького району відповідно до фактичних показників споживача;
4.Це рішення направити для розгляду та відповідного реагування
Вижницькому, Вашківецькому міським, сільським, селищному головам,
Вижницькому відділенню АТ «Чернівцігаз».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради (С.Вірста) та постійну комісію районної ради з питань
промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва
та туризму (Р.Погребняк).

Голова Координаційної ради,
голова районної ради

М.Андрюк

УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № 2
спільного засідання Координаційної ради при голові Вижницької районної
ради з питань місцевого самоврядування, постійної комісії з питань
промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва
та туризму, робочої групи з питань діяльності Берегометського центру
Червоного Хреста медико-соціальної підтримки та реабілітації
11 лютого 2019 року

м.Вижниця
11-00 год.

Про стан фінансування пільгових
рецептів та цукрознижуючих препаратів
пільгової категорії населення району у 2020 році
Заслухавши та обговоривши інформації Влад Людмили Михайлівни –
лікаря-ендокринолога КНП «Вижницька районна лікарня», Георгійчук Орисі
Дмитрівни – головного бухгалтера КНП «Вижницька районна лікарня»,
Нахамко Марини Миколаївни – в.о. завідуючої Аптеки №103 м.Вижниця
«Про стан фінансування пільгових рецептів та цукрознижуючих
препаратів пільгової категорії населення району у 2020 році»,
координаційна рада
ВИРІШИЛА:
1.Інформації Влад Людмили Михайлівни – лікаря-ендокринолога КНП
«Вижницька районна лікарня», Георгійчук Орисі Дмитрівни – головного
бухгалтера КНП «Вижницька районна лікарня», Нахамко Марини
Миколаївни – в.о. завідуючої Аптеки №103 м.Вижниця з цього питання
взяти до відома.
2.Головним лікарям КНП «Вижницька районна лікарня», КНП
Берегометський ЦПМСД» Вижницької районної ради, рекомендувати
головним лікарям КНП «Вашківецький ПМСД», КНП «Вижницький ЦПМД»
для запобігання та лікування цукрового діабету:
-активізувати роботу по виявленню хворих на цукровий діабет на
ранніх стадіях ;
- забезпечити підготовку медичного персоналу з питань профілактики
та діагностики цукрового діабету, його ускладнень і лікування хворих;
-впроваджувати сучасні стандарти запобігання та лікування хвороби;
-забезпечити ефективне функціонування реєстру хворих на цукровий
діабет;
-удосконалювати систему соціального захисту і реабілітації зазначених
осіб;

-активізувати роз’яснювальну роботу серед населення з підвищення
рівня обізнаності з питань запобігання цукрового діабету та його ускладнень.
3. Головному лікарю КНП «Вижницька районна лікарня»
(Митринюк Ф.В.) та в.о. завідуючої аптеки №103 м.Вижниця (Нахамко М.М)
співпрацювати та проводити звірку в питанні відпуску та оплати за відпущені
препарати інсуліну хворим на цукровий діабет в розрізі населених пунктів
Вижницької та Вашківецької міських ОТГ.
Постійно
4. Головному лікарю КНП «Вижницька районна лікарня» (Митринюк
Ф.В.) проводити розрахунки за відпущені препарати інсуліну хворим на
цукровий діабет щомісячно, в межах доведених цільових коштів, коштів
районного бюджету, міських, селищної, сільських бюджетів.
5. В.о. завідуючої аптеки №103 м.Вижниця (Нахамко М.М):
- щомісячно інформувати КНП «Вижницька районна лікарня» про
кількість осіб та суму коштів, які необхідно відшкодувати за отримані
препарати інсуліну хворими, що проживають або перебувають на території
населених пунктів Вижницької та Вашківецької міських ОТГ, селищної та
сільських рад;
- постійно співпрацювати та врегульовувати з головними лікарями
КНП «Вижницька районна лікарня», КНП Берегометський ЦПМСД», КНП
«Вашківецький ЦПМСД», КНП «Вижницький ЦПМД» питання стосовно
фінансування пільгових рецептів та цукрознижуючих препаратів відповідній
пільговій категорії населення.
6. Запропонувати Вижницькому (Чепіль О.Г.) та Вашківецькому
(Перч М.П.) міським головам вирішувати питання фінансування з міських
бюджетів видатків на відшкодування витрат по відпуску пільгових рецептів
та цукрознижуючих препаратів пільговій категорії населення у 2020 році
відповідно до потреб.
7.Рекомендувати Вижницькому (Чепіль О.Г.) та Вашківецькому (Перч
М.П.) міським головам, селищному, сільським головам проводити авансові
платежі в розмірі 50% на цукрознижуючі препарати з розрахунку на місяць.
8.Доручити виконавчому апарату районної ради підготувати звернення
до Міністерства охорони здоров’я, Департаменту охорони здоров’я
Чернівецької обласної державної адміністрації стосовно збільшення
фінансування на цукрознижуючі препарати та розглянути його на черговій
сесії районної ради в питанні «Різне».
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради (С.Вірста) та постійну комісію районної ради з питань з
питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту (О.Сащук).

Голова Координаційної ради,
голова районної ради

М.Андрюк

УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № 3
спільного засідання Координаційної ради при голові Вижницької районної
ради з питань місцевого самоврядування, постійної комісії з питань
промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва
та туризму, робочої групи з питань діяльності Берегометського центру
Червоного Хреста медико-соціальної підтримки та реабілітації
11 лютого 2019 року

м.Вижниця
11-00 год.

Про діяльність Берегометського центру
Червоного Хреста медико-соціальної
підтримки та реабілітації
Заслухавши та обговоривши інформації Вірсти Сергія Дмитровича –
заступника голови Вижницької районної ради, голови робочої групи,
Боднарюка Дмитра Степановича – директора Берегометського центру
Червоного Хреста медико-соціальної підтримки та реабілітації «Про
діяльність Берегометського центру Червоного Хреста медико-соціальної
підтримки та реабілітації», координаційна рада
ВИРІШИЛА:
1.Інформації Вірсти Сергія Дмитровича – заступника голови
Вижницької районної ради, голови робочої групи, Боднарюка Дмитра
Степановича
– директора Берегометського центру Червоного Хреста
медико-соціальної підтримки та реабілітації з цього питання взяти до відома.
2.Запропонувати директору Берегометського центру Червоного Хреста
для медико-соціальної допомоги та реабілітації (Д.Боднарюк) :
- забезпечувати виконання заходів районної комплексної програми
підтримки та розвитку діяльності центру Червоного Хреста для медикосоціальної підтримки та реабілітації на 2020-2023 роки (далі –Центр);
- удосконалювати діяльність Центру шляхом покращення та зміцнення
потенціалу;
- вирішувати питання стосовно зміцнення фінансового стану Центру;
- створити базу даних малозабезпечених громадян району, одиноких
громадян похилого віку, інвалідів, військових вдів, сімей учасників бойових
дій;
- покращити медикаментозне забезпечення та придбання медичного
обладнання для стаціонарного обстеження хворих;

- забезпечувати покращення калорійності харчування та розширення
асортименту закупки продуктів харчування;
- розвивати волонтерські ланки з питань надання соціальної допомоги
найбільш уразливим верствам населення;
- забезпечити роботу щодо укладання угод з місцевими радами
Вижницького, Сторожинецького, Путильського та інших населених пунктів
області, люди яких перебувають на лікуванні у Берегометському Центрі
Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації.
3.Рекомендувати:
3.1. Берегометському селищному голові (С.Боднарюк) щорічно
вживати заходів щодо забезпечення фінансування заходів відповідно до
районної комплексної програми підтримки та розвитку діяльності центру
Червоного Хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації на 20202023 роки.
3.2.Мигівському
(В.Мудрак),
Лукавецькому
(М.Вишинський),
Долішньошепітському
(Ю.Жебчук)
сільським
головам
щорічно
забезпечувати співфінансування з сільських бюджетів видатків на утримання
центру Червоного Хреста для медико-соціальної допомоги та реабілітації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови районної ради (С.Вірста) та постійну комісію районної ради з питань з
питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту (О.Сащук).

Голова Координаційної ради,
голова районної ради

М.Андрюк

