ПРОТОКОЛ № 3
засідання Громадської ради при Тернопільській обласній
державній адміністрації
м. Тернопіль

18 серпня 2017 року

Головуючий:

- Федорейко В.С.

Секретар:

- Воронін В.М.

Присутні:

- члени Громадської ради (список додається).

Запрошені:

- кандидати на прийом до складу Громадської ради від
ГО «Агроініціатива» - Іскерський Іван Станіславович
та від ГО «Екомайдан» - Фурик Катерина Іванівна

Порядок денний:
1.Про стан справ у сфері охорони здоров’я Тернопільщини.
2.Про хід реформи децентралізації і його вплив на сферу охорони здоров’я області.
3.Про формування госпітальних (лікарняних) округів, роль і місце органів
місцевого самоврядування у цьому процесі.
4.Про перспективи створення на базі Інфекційного відділення КУ ТМЛШД КУ
ТОР «Інфекційна лікарня».
5.Про діяльність КУ ТОР «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс»
6.Про стан реорганізації Центру СНІДу та перспективи діяльності Гепатоцентру.
7.Про діяльність КУ ТОР «Центр здоров’я», перспективи діяльності центру в світлі
створення ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
8.Про стан справ із закупівлею та забезпеченням ліками, що закуповуються за
бюджетні кошти, установ охорони здоров’я області, перспективи електронного обліку
ліків у вищеназваних установах (сайт е-ліки).
9.Про перспективи створення електронного реєстру пацієнтів.
10.Про розроблення Положення «Про опікунські (наглядові) Ради при комунальних
закладах охорони здоров’я».
(Співдоповідачі: представник Управління охорони здоров’я ОДА та член Громадської
ради і колегії Управління охорони здоров’я Мартинюк О.М.).
11. Про прийняття до складу Громадської ради нових представників
громадянського суспільства.
(інформує заступник Голови Громадської ради Воронін В.М.)
12. Різне.
12.1. Про проведення громадської експертизи документів щодо діяльності комісії
регіональної Державного фонду регіонального розвитку (вих.№35 від 30.06.2017р. ).
12.2. Про звернення відокремленого підрозділу у Тернопільській області ГО
«Антикорупційний комітет Майдану» щодо порушень лісового законодавства у
Бережанському районі (вх.№19 від 12.07.2017р. ).
12.3. Про звернення трудового колективу Коропецького обласного ліцею-інтернату
щодо порушення законодавства при призначенні начальника закладу Процика В.М.
(вх.№25 від 17.08.2017р.).
12.4. Про участь представників Громадської ради в кримінальному провадження
щодо керівництва КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».
(інформує Голова Громадської ради Федорейко В.С., члени Громадської ради)
1. З інформацією про стан охорони здоров’я в Тернопільській області (додається)
виступив член постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, туризму,
дітей, сім’ї та молоді Мартинюк Олег Мар’янович, який відзначив, що в області існує значна
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кількість проблем у сфері охорони здоров’я і детально доповів зібрані матеріали під час
опрацювання питань порядку денного. Зокрема зупинився на проблемах центрів із реабілітації
дітей тощо (матеріали додаються). В порядку обговорення виступили члени Громадської ради
Федорейко В.С., Ваврик Б.П., Копач О.Г., Мацук М.П., які наголосили на посиленні контролю
громадськості за станом реформ в медицині.
2. З інформацією про внесення змін до складу Громадської ради виступив заступник
голови Громадської ради Воронін В.М. та ознайомив членів Громадської ради з п.7 і п.10
Положення про Громадську раду при Тернопільській обласній державній адміністрації, що
регламентують вибуття і прийом до її складу. На час проведення поточного засідання
Громадської ради її склад налічує 29 представників ІГС із 35 дозволених вимогами
законодавства. Надійшло 5 матеріалів наступних інститутів громадянського суспільства
(додаються), представники яких проявили ініціативу взяти участь у роботі Громадської ради:
1) Тернопільська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки – Коротюк
Зоряна Михайлівна;
2) Тернопільська обласна асоціація громадських формувань «Охорона порядку» Потішний Андрій Мирославович;
3) Бучацька районна асоціація громадських формувань «Охорона порядку» - Простий
Володимир Парфентійович;
4) Громадська організація «Агроініціатива» - Іскерський Іван Станіславович;
5) Громадська організація «Екомайдан» - Фурик Катерина Іванівна.
Із зауваженнями та пропозиціями щодо кандидатур виступили Анцібор С.О., Кіндрацька
Н.М., Чорна І.М., Ваврик Б.П., Федорейко В.С.
Матеріали Бучацької районної асоціації громадських формувань «Охорона порядку»
визнано такими, що не відповідають підпункту 3 п.6 Положення про Громадську раду при
Тернопільській обласній державній адміністрації.
Запропоновано також на наступному засіданні Громадської ради розглянути участь її
представників в засіданнях, які проявляють пасивність у роботі, та згідно абзацу 1 п.10
Положення про Громадську раду при Тернопільській обласній державній адміністрації
прийняти рішення про їх перебування у складі Громадської ради.
3.Різне:
3.1. Із повідомленням про проведення громадської експертизи документів щодо
діяльності комісії регіональної Державного фонду регіонального розвитку виступив голова
Громадської ради Федорейко В.С. (додається), який наголосив на вивченні документів роботи
комісії з метою виявлення непрзорих складових в освоєнні коштів і підготовці рекомендацій
керівництву Тернопільської облдержадміністрації.
3.2. Із інформацією про звернення відокремленого підрозділу у Тернопільській області
ГО «Антикорупційний комітет Майдану» (додається) щодо порушень лісового законодавства у
Бережанському районі виступив голова Громадської ради Федорейко В.С., який запропонував
підготувати звернення до правоохоронних органів.
3.3. Про звернення трудового колективу Коропецького обласного ліцею-інтернату щодо
порушення законодавства при призначенні начальника закладу Процика В.М. (вх.№25 від
17.08.2017р. - додається) проінформували Голова Громадської ради Федорейко В.С. і заступник
голови Воронін В.М.
3.4. Про участь представників Громадської ради в кримінальному провадження щодо
керівництва КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» проінформував голова Громадської ради
Федорейко В.С., який запропонував Чорному М.Я. і Вороніну В.М. взяти на контроль
взаємодію із слідчим апаратом ГУНП в Тернопільській області.
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В обговоренні питань взяли участь; заступники голови Громадської ради: Чорна І.М. і
Дутка І.С.; голови постійних комісій: Кіндрацька Н.М., Чорний М.Я. і Сороколіт В.І.;
представники Громадської ради: Мазаєва О.А., Мартинюк О.М., Копач О.Г.
ВИРІШЕНО:
1. Інформацію Управління охорони здоров’я ТОДА та доповідь члена постійної комісії
Громадської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, туризму, дітей, сім’ї та
молоді Мартинюка О.М. про стан охорони здоров’я в Тернопільській області прийняти до
уваги.
1.1. Чорній І.М. і Мартинюку О.М. до 10.09.2017р.:
1.1.1. Підготувати пропозицію Управлінню охорони здоров’я ТОДА щодо прийняття
Примірного положення «Про опікунську (наглядову) раду закладів охорони здоров’я» та
створення таких рад при цих закладах за участі представників громадянського суспільства.
1.1.2. Звернутися до Голови Тернопільської ОДА з рекомендацією про внесення
доповнень до Примірного положення про госпітальний округ затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я 20.02.2017 року № 165 щодо делегування представників
громадянського суспільства до Госпітальних рад.
1.1.3. Рекомендувати управлінню охорони здоров’я ТОДА активізувати роботу щодо
вільного доступу пацієнтів до інформації про номенклатуру закупівель медикаментів, виробів
медичного призначення й обладнання за бюджетні кошти та їх наявності у лікувальних
закладах.
1.1.4. Рекомендувати Управлінню охорони здоров’я ТОДА прискорити роботу з
розробки та впровадження електронного реєстру пацієнтів.
1.1.5. Рекомендувати Управлінню охорони здоров’я ТОДА звернутися до Тернопільської
обласної ради за роз’ясненням щодо доцільності передачі Центру реабілітації частини
приміщень Дитячого будинку «Малятко».
Голосували: «За» – 20, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
2. Інформацію заступника голови Громадської ради Вороніна В.М. про внесення змін до
складу Громадської ради прийняти до уваги.
2.1. Вороніну В.М. до 01.09.2017р. підготувати відмову Бучацькій районній асоціації
громадських формувань «Охорона порядку» щодо включення свого представника до складу
Громадської ради на підставі невідповідності наданих матеріалів підпункту 3 п.6 Положення
про Громадську раду при Тернопільській обласній державній адміністрації.
2.2. Прийняти до складу Громадської ради у відповідності до вимог п.6 постанови
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 (в редакції від 14.05.2015р.)
наступних представників інститутів громадянського суспільства:
1) від Тернопільської обласної організації «Профспілки працівників освіти і науки» –
Коротюк Зоряну Михайлівну;
Голосували: «За» – 20, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
2) від Тернопільської обласної асоціації громадських формувань «Охорона порядку» Потішного Андрія Мирославовича;
Голосували: «За» – 20, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
3) від Громадської організації «Агроініціатива» - Іскерського Івана Станіславовича;
Голосували: «За» – 20, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
4) від Громадської організації «Екомайдан» - Фурик Катерину Іванівну.
Голосували: «За» – 18, «Проти» – 2, «Утрималось» – 0.
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2.3. Вороніну В.М. в п’ятиденний строк після завершення голосування в онлайн і
телефонному режимах надіслати інформацію до Тернопільської облдержадміністрації щодо
внесення змін у складі Громадської ради для підготовки відповідного розпорядження.
3. Дутці І.С. і Сороколіту В.І. у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 5 листопада 2008 року № 976 «Порядок сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади» забезпечити проведення громадської
експертизи документів щодо діяльності комісії регіональної Державного фонду регіонального
розвитку з метою виявлення непрозорих складових в освоєнні коштів і підготовці рекомендацій
керівництву Тернопільської облдержадміністрації.
4. Вороніну В.М. і Марценишину Р.І. до 28.08.2017р. підготувати звернення до
Управління лісового господарства в Тернопільській області, Головного управління
Національної поліції в Тернопільській області і Тернопільської обласної прокуратури
інформації про порушення лісового законодавства у Бережанському районі.
5. Варакуті О.П і Кіндрацькій Н.М. до 15.09.2017р. проаналізувати факти, відзначені у
зверненні трудового колективу Коропецького обласного ліцею-інтернату щодо порушення
законодавства при призначенні начальника закладу Процика В.М. (вх.№25 від 17.08.2017р.). та
проінформувати Правління Громадської ради для прийняття відповідного рішення.
6. Чорному М.Я. і Вороніну В.М. взяти на контроль взаємодію із слідчим апаратом
Головного управління в області по кримінальному провадженню щодо діяльності КП
«Тернопільміськтеплокомуненерго».
7. У відповідності до вимог п.23 Регламенту роботи Громадської ради при
Тернопільській обласній державній адміністрації, затвердженого рішенням Громадської ради
при Тернопільській облдержадміністрації ( Протокол № 2 від 12 травня 2016 року), Федорейку
В.С. і Вороніну В.М. до 24 серпня 2017 року забезпечити ознайомлення із проектом цього
рішення членів Громадської ради та проведення телефонного голосування.
Після процесу голосування, у разі отримання необхідної більшості голосів, опублікувати
витяг з протоколу на сторінці Громадської ради веб-сайту Тернопільської
облдержадміністрації.
Голосували: «За» – 20, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
Головуючий

В.С.Федорейко

Секретар

В.М.Воронін

