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вiсник

2019 рік – рік змін та досягнень у Смолінській громаді

Ось і добіг кінця черговий – 2019 рік. З початком січня ми сміливо, широким кроком,
вступили у новий – 2020 рік, який буде не
менш насичений подіями, аніж попередній.
Традиційно, у цю пору, кожен з нас підводить
підсумки того, що вже зроблено, та будує
плани на майбутнє. Тож, аби розпочати виконувати заплановане, варто підвести підсумки
зробленого, щоб закрити прочитану книгу
2019 року.
Протягом 2019 року у Смолінській громаді відбулося чимало змін, та маємо чимало досягнень,
котрі безперечно поповнили скарбницю нашої
громади.
Для початку хотілося б розпочати з найменшого. Після старту нового бюджетного року селищна рада почала реалізовувати заплановане у
минулому році. І розпочався рік із забезпечення
нашого підростаючого покоління – наших школярів необхідним для покращення якості навчання
технічним та іншим начинням: були облаштовані
географічні класи та класи інформатики у НВО та
ЗОШ №1, а також костюми і татамі для місцевих
дзюдоїстів.
Відтоді, як Смолінська громада стала партнером програми DOBRE, життя у громаді набуло яскравих барв. За минулий рік відбулося
безліч тренінгів, грантів, проектів, деякі з них були
успішними, деякі не дуже. Розпочався цикл тренінгів, які ми відвідали у 2019 році, з тренінгу по
ефективних комунікаціях у м. Київ, який відвідав
селищний голова М.М.Мазура.
Чимало тренінгів та заходів, що відбувалися у
нас в громаді, проходили на базі селищної ради:
з експертами Фундації Розвитку Місцевої Демократії Андрієм Кавунцем та Радославом Шарлея
провели 5 зустрічей, що стосувалися стратегії
розвитку громади – удосконалили та привели у
належний вид стратегічний план розвитку громади. З консультанткою Національного Демократичного Інституту (NDI) Юлією Гончар
пройшли навчання з гендерно-орієнтовного бюджетування, як результат – почали впроваджувати
ГОБ у нас в громаді. З залученою консультанткою програми DOBRE Наталією Висіканець,
пройшли навчання з антикорупційних механізмів
та прозорості бюджету в рамках проекту «Доброчесні громади», а також провели інформаційну кампанію по збору пропозицій до
бюджету-2020.
У березні місяці почали співпрацювати з спілкою «Громадські ініціативи України», тож в рамках цієї співпраці
були запрошені у м.
Кропивницький на Форум об’єднаних територіальних громад Кіровоградщини «Місцеві ініціативи змінюють життя громади», під час якого
наша громада, як переможець конкурсу грантів
та успішного втілення проектів, отримали геомітку
Смолінської ОТГ.
У квітні місяці на території Смолінської громади з робочою поїздкою побував директор програми DOBRE Беррі Рід з делегацією. Вони
познайомилися з проектами, які реалізовуються у
громаді, а також відвідали дитячі садки та КНП
«Смолінська медико-санітарна частина Смолінської селищної ради».
Травень 2019 року для представників нашої
громади розпочався з дводенного тренінгу з покращення послуг у м. Дніпро. Після проходження
навчання взялися покращувати надання медичних послуг у Смолінській громаді. Відбулося 5
зустрічей з експерткою Наталією Ключник,
спільно розробили план удосконалення послуги.
У рамках цього проекту вже закуплено деяке ме-

добладнання для нашої медичної частини: дефібрилятор, 3 пульсоксиметри, ректоскоп та фетальний монітор з контролем матері, а також
ведеться активна робота по пошуку фахівців для
роботи у закладі. У подальшому планується закупити ультразвуковий діагностичний комплекс
експертного класу, легкий цифровий рентгендіагностичний комплекс, інтраоральний рентгенапарат, а ще планується проведення капітального
ремонту стаціонарного флюорографа з встановленням двох комп’ютерних місць, проведення
косметичного ремонту приміщень, де буде встановлено обладнання, закупити меблі для діагностичних кабінетів, закупити офісну та
кліматичну техніку, підключити до серверу рентген та флюорограф.
В рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)
протягом минулого року було ще чимало навчань, тренінгів та подібних заходів. Це були навчання по зміцненню міжмуніципального
співробітництва для посилення спроможності та
розвитку громад, і по інструментам участі громадян, а також представники від нашої громади закінчили школу Громадської Активності, Академію
Жіночого Лідерства та «Молодіжного працівника», по закінченню яких отримали відповідні
документи.
В партнерстві нашої громади з програмою
DOBRE у 2019 році Смолінська ОТГ має свої маленькі перемоги, а це дійсно приємний факт. Протягом року експерти програми проводили
колосальну роботу над прозорістю місцевого
бюджету. За результатами всеукраїнського індексу прозорості місцевих бюджетів за 2019 рік,
серед 75 об’єднаних територіальних громад 1-3
когорти партнерів програми DOBRE та 31 ОТГ,
що проходили оцінювання в рамках програми ULEAD з Європою з 18 областей України, у загальному рейтингу прозорості, Смолінська
громада зайняла 30 місце, але за результатами
цього ж оцінювання, серед громад-партнерів програми DOBRE саме третьої когорти з Кіровоградської області - МИ НАЙКРАЩІ!!!
Серед 5 громад-партнерів DOBRE третьої когорти з нашої області, які проходили оцінювання
з індексу спроможності місцевої влади, ми посіли
2 місце у рейтингу.У порівнянні з 2018 роком загальний зріст оцінки склав 109 %, а це гарний результат. Та основним досягненням нашої громади
стало те, що ми були запрошені на вручення премії «Кришталь року 2019», як номінанти у спеціальній номінації «Кращий новачок у бюджетній
прозорості», тож у наступному році у нас є всі
шанси отримати головну премію року. Всі ці досягнення минулого року стали можливими завдяки плідній співпраці громади з програмою
DOBRE.
Є у нас і маленькі успіхи досягнуті у співпраці
з представниками Агенції Сталого Розвитку
«Хмарочос» Іриною Ткаченко та Сергієм Ткаченком, Анною Ліщиною та Світланою Литвиненко.
Все розпочалося з проведення Майстерні агентів змін для жителів громади, які прагнули
сприяти розвитку громади та впроваджувати
задля цього власні ініціативи. Після кількох зустрічей з хмарочосними представниками у нас в
громаді було створено мистецьку платформу
«Смолінські крила» та започатковано серію артвечорів. Активні учасники ініціативної групи мистецької платформи у співпраці з владою та
бізнесом реалізували в громаді чудовий проект
для громадян, задля задоволення їх потреб. Так
народилося чудове місце відпочинку у пляжній

зоні біля річки Кільтень, де й провели перший артвечір – перегляд фільму під відкритим небом,
який зібрав у чудовій атмосфері багатьох наших
громадівців. З ними відбулося 5 тематичних заходів, які об’єднують громаду-владу-бізнес. Відрадно те, що ініціатива наших громадян по
облаштуванню зони відпочинку та проведення
арт-вечорів під час «Фестивалю добрих практик
громад Кіровоградщини-2019», виборола відзнаку, як одна з кращих ініціатив. А також представники ініціативної групи були запрошені на
баркемп «Драйвери змін» та на Форум «Громадські ініціативи України» у м. Луцьк.
Попри перелічені досягнення у співпраці з
програмою DOBRE та іншими проектами, у нашій
громаді є й чимало досягнень на місцевому рівні.
Для більшої поінформованості населення з початку року ми розширили свої канали комунікації: створили спільноту у Viber, групу у Фейсбук,
Youtube-канал, запустили онлайн-трансляцію
сесій селищної ради, а також розробили інфографіку плану бюджету. З метою покращення
ефективності системи освіти та покращення навчального процесу провели моніторинг роботи
навчальних закладів громади, за результатами
вивели інфографіку рейтингу закладів освіти.
Для наближення громади до влади у Смолінській ОТГ все більше почали користуватися нововведеннями та спеціальними інструментами.
Одним з таких інструментів стали електронні петиції. Завдяки цій системі жителі стали частіше
звертатися до влади. У липні місяці була написана перша петиція, яка стала успішною. Члени
ГО «Смолінський актив» оформили петицію про
облаштування парку на Набережній та у вересні
отрималивідповідь від селищної ради з перспективою облаштування парку в майбутньому. Для
початку, облаштували зону відпочинку (сквер з
пам’ятником Т.Г. Шевченку) для жителів у центрі
селища біля будівельного магазину «Еліт» й у
цьому напрямку продовжуємо працювати й надалі.
Максимально зактивували молодь нашої громади шляхом створення «Молодіжної ради», яка
стала дорадчим органом селищної ради. До її
складу увійшло 18 молодих людей віком від 14
до 35 років. Відтепер представники ради відвідують заходи та навчання на які запрошують нашу
громаду. За ініціативи членів молодіжної ради наразі у нашій громаді реалізується проект «Молодіжний». Було закуплено27 вуличних тренажерів
та 3 тенісні столи, а колишній спортивний майданчик біля будинку 7а по вулиці Казакова реконструювали у роллердром. Закупленим
інвентарем з настанням весни буде обладнано 5
спортивних майданчиків по території громади, а
обладнання для роллердрому буде завезене навесні.
У тісній співпраці з Смолінською бібліотекою
№1 ми започаткували безкоштовну «Школу
комп’ютерної грамотності» для жителів громади
«срібного віку». Тут люди поважного віку мають
змогу навчитися працювати з комп’ютером чи іншими гаджетами. А влітку на базі бібліотеки проходили курси англійської мови, які викладала
волонтерка з Туреччини – Гізем. Вона проживала
у нас в громаді протягом 5 тижнів. За цей час всі
бажаючі мали змогу оволодіти азами англійської
мови, а також обмінятися досвідом зі східною гостею. А ще, на базі бібліотеки вже більше 10 років
діє клуб любителів поезії, який відвідує близько
20 талановитих жителів нашої громади. Тож, у
2019 році, у нас в громаді відбулася ще одна
подія – ми допомогли членам клубу видати

власну збірку поезій.
У квітні місяці у нас в області почав працювати проект «Поліцейський офіцер громади»,
тож, був підписаний меморандум про співпрацю.
Результатом співпраці з цим проектом стало те,
що сьогодні ми маємо двох поліцейських офіцерів громади, які живуть і працюють у нас в громаді. Тепер вони несуть відповідальність за
безпеку на нашій території: виконують функції інспекторів ДАІ, контролюють порушення громадського спокою, насильство в сім’ї та порушників,
які постійно мають перебувати під контролем. В
допомогу поліцейським офіцерам стало відеоспостереження, установку якого нещодавно завершили. Загалом установили 17 відеокамер по
всій території громади. Маємо надію, що безпека
у нашій громаді відтепер буде на більш високому
рівні.
Протягом 2019 року у Смолінській громаді чимало зробили й для благоустрою. По вулиці Казакова було зроблено капітальний ремонт
тротуару та облаштовано паркувальний майданчик. Дбаючи про підростаюче покоління, про найменших жителів нашої громади оновили
(зробили капітальний ремонт) дитячого ігрового
містечка «Нормандія», відремонтували дах на
НВО та на ЗОШ №1, зробили поточний ремонт
дошкільних навчальних закладів «Теремок» та
«Ромашка», а в червні місяці відкрили інклюзивно-ресурсний центр, де фахівці надають допомогу дітям з особливими потребами. Тут
працюють лікарі логопед, дефектолог та практичний психолог. У центрі створені всі умови для
роботи з особливими дітками. Завдяки випускницям 12 Академії Жіночого Лідерства, котрі написали грантові заявки на проекти та виграли їх,
було придбано обладнання та матеріали для закладу і організовано ряд тренінгів для жінок.
Під гаслом «Наша громада – за чисте довкілля!» по території Смолінської громади було
встановлено 12 контейнерних майданчиків для
роздільного збору скла та паперу, як результат –
це значно дисциплінує жителів. Відтепер громадівці дотримуються встановлених правил та сортують сміття.
У жовтні місяці жителі нашої громади
зіткнулися з проблемою коли містоутворююче підприємство ДП «СхідГЗК» було вимушене призупинити свою роботу і більше
1000 жителів тимчасово залишилися без роботи. На підтримку роботи підприємства жителі громади, представники влади та
керівництво підприємства вийшли на мирну
акцію та всі разом написали звернення до
Президента Зеленського В.О., депутата
Верховної Ради по нашому округу Кузбита
Ю.М. та до Міністра енергетики та захисту
довкілля України Оржеля О.А., аби вони допомогли вирішити проблему з закриттям
шахти. І вже з 2 січня 2020 року ДП
«СхідГЗК» відновило свою роботу після вимушеного простою, тож вважаємо це теж
нашою маленькою перемогою.
Власне, такими є наші підсумки 2019
року. Можна впевнено сказати, що за минулий рік у нас було чимало досягнень і перемог, але ми не зупиняємося на досягнутому,
адже попереду новий рік плідної праці, яка
обов’язково матиме свої плоди. Тож, продовжуємо працювати і досягати ще більших
висот, адже разом ми все зможемо!
ЯНА БУЛАНЕНКО
спеціаліст з комунікації Смолінської
селищної ради

Депутатський фонд Смолінської громади – що це?

Депутатський фонд – це не особистий гаманець депутата і
точно не його зарплата, так як депутати селищної ради працюють
на громадських засадах.
Депфонд – це частина місцевого бюджету, яким розпоряджаються депутати селищної ради і витрачають її на чітко визначені
цілі, переважно на приведення в належний вигляд своїх округів.
У Смолінській громаді Депутатський фонд діє вже другий рік
поспіль. Він передбачає на кожного депутата по 10 тис. грн., аби
вони їх освоїли і зробили щось корисне у себе на округах. Та, на
жаль, щороку ми стикаємося з проблемою, що не всі депутати їх освоюють і ефективно використовують.
З метою перевірки ефективності використання коштів ми вирішили здійснити рейд по округах, аби перевірити діяльність наших
депутатів. Сьогодні у нашій громаді працює 26 депутатів, зважаючи
на їх кількість цьогоріч на всі округи мало бути використано 260 тис.
грн., але коштів освоєно всього лише 221013 грн..
Станом на січень місяць 2020 року майже всі депутати використали кошти, але є й ті, що не до кінця їх освоїли.Повністю використали кошти 14 депутатів – Лях Л.В., 3 округ (10000 грн.), Бондар
К.В., 4 округ (9968, 20 грн.), Карапузіков О.М., 7 округ (10000 грн.),
Руденко Н.А., 9 округ (9998,95 грн.), Бєдних О.Л, 11 округ (10000
грн.), Науменко В.В., 12 округ (9992 грн.), Сауленко С.О., 14 округ
(9997,20 грн.), Штефан К.В., 15 округ (9999, 62 грн.), Борисенко С.П.,
16 округ (13655 грн.), Майстренко О.П., 19 округ (9997 грн.), Юрик
І.Ю., 21 округ (9999,20 грн.), Штирбу В.М., 22 округ (9362 грн.), Кир-

кач О.В., 23 округ (10000 грн.), Шаповал В.В., 26 округ (9988,95 грн.),
Гордієнко Є.П., 17 округ (10000 грн.).Не до кінця освоїли кошти 12
депутатів – Степанюк А.В., 1 округ (3511,77 грн.), Брезіцький О.А.,
2 округ (8115,01 грн.), Федорченко В.В., 5 округ (5679 грн.), Юрик
Т.А., 6 округ (8988,33 грн.), Ліфрідов Є.С., 8 округ (5250,01 грн.),
Гетьманець Т.М., 10 округ (4972 грн.), Радевич С.В., 13 округ
(5999,99 грн.), Надєйкіна Л.М., 18 округ (8999,96 грн.), Коваленко
В.В., 20 округ (4300 грн.), Сорока О.І., 24 округ (4637 грн.), Шелюженко О.І., 25 округ (7602 грн.).
Ці кошти депутати витрачали здебільшого на облаштування
благоустрою своїх округів. До прикладу, по вулиці Геологів 72, 73
було встановлено сітки від голубів, зроблено двері з горища на дах,
а також закуплено фарбу для фарбування дверей. На вулиці
Шкільній, 4 – встановили 2 вхідних дверей та відремонтували великий ігровий майданчик. У будинках 3, 5, 7, 9, 11, 13 по вулиці Будівельників депутатські кошти було використано здебільшого на
ремонти під’їздів, вхідних дверей, а у 3 та 7 будинках ремонтували
й дахи. По вулиці Казакова 27 було відремонтовано дах, а у 28 будинку – зробили ремонт під’їздів. На 3 виборчому окрузі по вул.
Прибережна – зробили ремонти криниць та поставили 2 ліхтарі,
освітивши темну територію вулиці, по вул. Нагорна та Зарічна
також ремонтували криниці. Відремонтували відмостку та замінили
вхідні двері на 5 окрузі по вул. Саркісяна 5. На вул. Казакова 30/30а
депутатські кошти використали на встановлення спортивного тренажеру. На 25 окрузі по вул. Молодіжна депутатські кошти пішли

на встановлення лічильників на воду. На вул. Ватутіна по 26 округу
пофарбували дитячий ігровий майданчик та оздобили його яскравим парканом. У 17 та 18 будинках по вул. Казакова було замінено
вхідні та встановлено тамбурні двері, зроблено ремонт у під’їздах,
а у 2 під’їзді 18 будинку відремонтовано покрівлю. На вулиці Перемоги були великі втрати води, тож, вирішили депутатські кошти використати на закупівлю нових труб, їх було придбано 409 м.
Частиною труб замінили найбільш аварійний відрізок водогону, а
решту матеріалів зберігають на випадок пошкоджень. На вулиці
Казакова 8 депутатські кошти витратили на встановлення металевої гойдалки на майданчику, а в 14 будинку пофарбували під’їзди
та відремонтували дах. Не малий обсяг робіт було виконано і на 14
окрузі. У 12 будинку по вул. Казакова зробили поточний ремонт
даху, а в 13 будинку відремонтовано під’їзди та встановлено металеві двері на дах. І це далеко не весь перелік виконаних робіт, адже
ще є чимало запланованого, що буде виконуватися навесні при покращенні погодних умов.
Якщо ж підводити підсумки зробленого депутатами за рахунок
коштів з Депутатського фонду, то варто зауважити, що обсяг робіт
виконаний досить вагомий. І жоден з них не зупинятиметься на досягнутому і продовжуватиме робити нашу громаду ще кращою.
За інформацією економіста Смолінської селищної ради
ЛЮДМИЛИ БОНДАР

Медичні заклади в умовах реформи

Смолiнський вiсник
З впровадженням медичної реформи в Україні, медичні
заклади почали працювати за новою системою, яка викликає
у жителів чимало питань і провокує непорозуміння між населенням та медичним персоналом. З метою роз’яснення нової
системи надання медичних послуг ми поспілкувалися з директором КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради ФРОЛОВИМ Олександром Сергійовичем та керівником Смолінської
амбулаторії КНП «Маловисківський ЦПМСД» СЕМЕНОВОЮ
Галиною Володимирівною.
Керівники медичних закладів первинної та вторинної медичної
допомоги розповіли про перелік та обсяг медичних обстежень та
медичної допомоги, який надається на первинному та вторинному
рівні. Та зважаючи на певні обставини, особливу увагу ми вирішили
закцентувати на тому, в якому порядку виконуються дослідження
фахівцями первинної ланки та клінічної лабораторії медсанчастини та порядку оплати цих досліджень, якщо існують затверджені
тарифи.
Семенова Галина Володимирівна:
Я як керівник первинної ланки нашого медичного закладу
хочу сказати, що надаючи послуги ми керуємося спеціальним документом - Порядок надання первинної медичної допомоги (Наказ
Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 р. №504),
який чітко визначає завдання, конкретизує зміст і встановлює вимоги щодо організації та забезпечення надання первинної медичної допомоги. У рамках первинної медичної допомоги пацієнти
гарантовано і безкоштовно можуть отримати загальний аналіз крові
з лейкоцитарною формулою, цукор(глюкозу) крові, загальний аналіз сечі, визначення холестерину, вимірювання артеріального тиску,
електрокардіограма, вимірювання ваги, зросту, окружності талії,
швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити. Серед
цього переліку є аналіз на холестерин та на швидкість осідання
еритроцитів, які виконуються у клінічній лабораторії медсанчастини, решта вищенаведених аналізів виконуються згідно протоколівфахівцями первинки. Варто наголосити на тому, що якщо лікар
згідно протоколу вважатиме за потрібне призначити обстеження у
клінічній лабораторії медсанчастини, то виписує направлення з
особистою печаткою, які потім оплачуються Маловисківським
ЦПМСД на підставі договірних відносин між амбулаторією та медсанчастиною, в таких випадках пацієнту виконують ці дослідження
безкоштовно. Якщо ж лікар виписує звичайне направлення, то дослідження виконуються на гематологічному аналізаторі та глюкометрі, так як у лікаря немає причин не довіряти їх результатам. Але
якщо пацієнт, відвідуючи лікаря,виявить бажання пройти обстеження у клінічній лабораторії, то йому ці дослідження виконають
за його кошт.

Фролов Олександр Сергійович:
Даний механізм (алгоритм) направлень розроблений для
того щоб впорядкувати співпрацю на договірних засадах з центром первинної допомоги, так як до його розробки здійснювалась
виписка направлень в клініко-діагностичну лабораторію медсанчастини навіть медичними сестрами без відома лікаря, що здійснювало значне навантаження на лабораторію і претензії центру,
що виконується дуже багато досліджень. З цією метою для первинки був придбаний аналізатор, щоб фахівці могли здійснювати
дослідження згідно порядку надання первинної медичної допомоги.
Семенова Галина Володимирівна:
Варто наголосити на тому, що з медичною реформою
держава взагалі обмежила кількість аналізів, які фінансує первинна
ланка. Для прикладу візьмемо дитячі аналізи. Раніше дитина здавала аналіз крові та аналіз сечі у віці 3 місяців, а зараз такого
немає. Перший аналіз дитині роблять у 9 місяців – на гемоглобін,
а наступний уже при оформленні у дитячий садок, потім при
оформленні у школу, а наступний перед переходом до старшої
школи – у 10 та 15 років. Решту аналізів здають лише по призначенню лікаря.
Фролов Олександр Сергійович:
На жаль, у сучасних умовах медреформи надання усіх
медичних послуг підводять під фінансові можливості держави, а
вони на сьогодні вкрай обмежені. Тому лікар працює згідно протоколів в яких виписано порядок ведення хворих дорослих і дітей та
об’єм обстежень (аналізів). Враховуючи обмежені фінансові можливості держави медична реформа, яка впроваджується, недаремно перетворила всі медичні заклади у підприємства цим самим
спонукаючи їх до отримання певних коштів від наданих послуг. З
одного боку певним чином обмеживши обстеження - лише згідно
протоколів, а все інше (на вимогу пацієнта) здійснюється за його
кошти, це стосується і виписок з історії хвороби, і з амбулаторних
карток, і дослідження, так як на все це фахівці витрачають свій робочий час і витратні матеріали. Найчастіше подібні питання виникають під час проходження медкомісії працівниками шахти, а через
три місяці їм необхідно повторно пройти обстеження при направленні на МСЕК і вони заявляють, що це вже було проплачено. Тож,
варто наголосити на тому, що при повторному проходженні медкомісії знову здаються всі аналізи, обстеження в кабінеті функціональної діагностики, консультації фахівців, тому не можна
одноразово заплативши за медкомісію протягом року користуватися цими послугами безкоштовно, адже хтось все це повинен оплачувати. Це стосується і чорнобильців, і регресників. В разі
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повторної комісії на МСЕК є певні процедури направлення, консультації в обласних закладах, де треба виписка з амбулаторної
карточки, й обов’язкова комісія, то за все це потрібно платити.
З приводу оплати: для зручності і за домовленістю з Приват
Банком і запобігаючи проявам корупції у бухгалтерії закладу встановлений термінал для оплати картками, де кожен переказ коштує 2 грн. плюс два відсотки від оплачуваної суми. Що ж стосується
оплати послуг безпосередньо через банк, тут також виникають проблеми у вигляді банківської комісії. За одну квитанцію про оплату
житель повинен додатково віддати близько 25 грн., а це додаткові
витрати, тому наразі ми ведемо роботу з банківськими установами
про те, щоб трохи зменшити комісійні за квитанції чи, можливо, організувати більш зручніший спосіб оплати. Якщо ж хворі відвідують
заклад без супроводу і за станом здоров’я не можуть піти до банку
аби оплатити послугу, а банківська картка у них відсутня, то вони
можуть оплатити послугу у бухгалтерії готівкою по приходному ордеру, але такі винятки працівники бухгалтерії роблять дуже рідко і
якщо ситуація зі здоров’ям дійсно складна.
Від автора:У нашій розмові з керівниками медичних закладів
Смолінської громади ми приділили увагу і послугам, які є обов’язково платними. З метою відшкодування витрат медичним закладом на надання медичних послуг було вирішено затвердити
Положення про надання платних послуг КНП «СМСЧ» Смолінської
селищної ради та їх вартість. Ці послуги були введені з метою створити найбільш сприятливі умови для своєчасного та якісного обстеження і надання медичної допомоги пацієнтам. Згідно цього
документу до переліку платних послуг увійшли послуги зубопротезування населення, проведення періодичних профілактичних
медичних оглядів та попередніх профілактичних медичних оглядів
при прийнятті на роботу, лабораторні обстеження та діагностичні
дослідження.
Основними завданнями Положення прописано покращення та
удосконалення медичних послуг у КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради та поліпшення матеріальної бази закладу. У Положенні висвітлено перелік вартості платних послуг у КНП «СМСЧ».
Воно врегульовує взаємовідносини між пацієнтами та медпрацівниками, формує відповідальність працівників за надання послуг і
забезпечує систематичний та чіткий облік всієї роботи з надання
платних послуг та контроль за якістю їх виконання.
Вартість цих послуг визначається на підставі кошторису витрат
пов’язаних з наданням медичної послуги. До складу витрат належать витрати на оплату праці, матеріальні витрати та комунальні
послуги. А за основу розрахунку вартості на платні послуги було
взято принцип самоокупності.
ЯНА БУЛАНЕНКО

Перелік та вартість платних медичних послуг, які надаються Комунальним
некомерційним підприємством “Смолінська медико-санітарна частина”
Смолінської селищної ради

МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ відповідно
до п.8. Постанови КМУ від 17 вересня 1996 р. №1138 «Про затвердження переліку платних
послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я
та вищих медичних навчальних
закладах»
1. Огляди медичними
працівниками, 1 огляд :
- огляд лікарем-терапевтом 24,81
грн,
- огляд лікарем-невропатологом
24,52,
- огляд лікарем-офтальмологом
18,06,
- огляд лікарем-отоларингологом
17,11,
- огляд лікарем-хірургом 22,13,
- огляд лікарем-дерматологом
21,28,
- огляд лікарем-гінекологом 26,10,
- огляд лікарем-стоматологом 23,51
грн.
2. Лабораторні дослідження,
1 дослідження:
-аналіз крові на холестерин 66,89
грн,
-аналіз крові " Ниркові проби" 40,58,
-аналіз крові коагулограма 93,63,
- біохімічний аналіз крові ("Печінкові
проби ) з набором "Філісіт" 38,26,
-аналіз крові на електроліти 52,99,
-аналіз крові ревмопроби 62,66,
-аналіз на сечову кислоту крові
40,40,
- аналіз на групу крові
та резус фактор 33,59,
- аналіз на глюкозу в крові 26,55,
-аналіз крові альфа-амілаза 50,00,
- аналіз крові на сифіліс ( РМП )
39,59,
- мазки гінекологічні 66,37,
- загальний аналіз крові 32,33,

- клінічний аналіз крові (із застосуванням аналізатора) 55,35,
-загальний аналіз сечі 39,44,
- аналіз гамма-глутамилтранспептидаза 33,88,
-аналіз крові "Лужна фосфатаза"
28,28 грн.
3. Рентгенологічні та
флюорографічні дослідження, 1
дослідження:
- рентгенографічне дослідження
грудного, поперекового або попереково-крижового відділу хребта у 2
проекціях 137,98 грн.
- рентгенографічне дослідження
шийного відділу хребта у 2 проекціях 97,19,
- рентгенографічне дослідження колінного суглобу у 2 проекціях
106,78,
- рентгенографічне дослідження ліктьового, променево-зап'ястного або
гомілкового суглобу у 2 проекціях
95,89,
-рентгенографія органів грудної клітини (ОГК)/оглядова у 1 проекції
101,72,
-рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта (кисті або
стопи) у 2 проекціях 106,78,
- флюорографічне дослідження
25,95 грн.
4. Інші дослідження при
проведенні медоглядів,
1 дослідження:
- ультразвукове дослідження щитоподібної залози 68,80 грн,
ультразвукове дослідження нирок
56,38,
ультразвукове дослідження органів
черевної порожнини 128,12,
- спірографія 61,56,
- реовазографія 62,14,
- холодова проба 61,60,

З початком співпраці Смолінської
об’єднаної територіальної громади з
програмою «Децентралізація приносить
кращі результати та ефективність»
(DOBRE) одним з пріоритетних напрямків
для реалізації в громаді стало покращення надання медичних послуг.
В рамках цього напрямку було написано проект «Закупівля медичного обладнання для КНП
«Смолінська медико-санітарна частина Смолінської селищної ради». Тож, публікуємо інформацію за результатами реалізованого проекту.
Завдяки тісній співпраці селищної ради з програ-

- нітрогліцеринова проба 44,62,
- електрокардіограма (діагностичний комплекс "Кардіо-плюс" ) 43,44,
Аудіометрія 18,73 грн.

Примітки:
1. Дані послуги застосовуються для оплати медичних оглядів:- для отримання виїзної візи (крім службових
відряджень державних службовців та
при виїзді на лікування за наявності
відповідних медичних документів); попередніх профілактичних медичних
оглядів при прийнятті на роботу та
відповідних періодичних профілактичних медичних оглядів.
2. Дані платні послуги застосовуються
для розрахунків з підприємствами,
установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької
діяльності,
що
використовують працю найманих працівників відповідно до вимог Порядку
проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі
особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету міністрів
України «Про затвердження переліку
професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих
оглядів та видачі особистих медичних
книжок» від 23 травня 2001 року №
559.
3. Пільгові категорії громадян обслуговуються згідно з чинним законодавством.
4. З моменту введення в дію даних
планих послуг втрачають чинність тарифи, погоджені головним управлінням
економіки
Кіровоградської
облдержадміністрації від 12.03.2008
року № 14.

ЗУБНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ від-

повідно до п.9 постанови Кабінету Міністрів України від 17
вересня 1996 року №1138 „Про
затвердження переліку платних послуг, які надаються в
державних і комунальних закладах охорони здоров’я та
вищих медичних навчальних
закладах ”
1. Виготовлення пластинчастих знімних протезів
Виготовлення пластинчастих
знімних протезів із зубами
з пластмаси:
Повний протез з пластмаси
657,14 грн,
Частковий протез з пластмаси
(базис з 1 зубом) 477,77,
Частковий протез з пластмаси
(вартість кожного наступного
зуба) 24,79 грн
Виготовлення додаткових
елементів до знімних
пластинчастих протезів:
Індивідуальна ложка з базисної
пластмаси 153,69 грн
Лагодження знімних протезів
(базисна пластмаса):
Перелом базису 93,54 грн,
2 переломи в одному базисі
121,99,
Приварювання 1-го зуба 144,89,
Приварювання 2-х зубів 155,01,
Приварювання 3-х зубів 165,14,
Приварювання 4-х зубів 175,26,
Приварювання 1-го кламера
154,56,
Приварювання 2-х кламерів
166,10,
Приварювання 1-го зуба і 1-го
кламера 181,14,
Приварювання 1-го зуба і ви-

За результатами проєкту

мою DOBRE та співфінансування з місцевого
бюджету до КНП «СМСЧ» Смолінської селищної ради надійшло наступне обладнання:
- Дефібрилятор монітор ДКИ-Н-10 «Аксіон»,
що дозволяє спостерігати і реєструвати ЕКГ, вимірювати ЧСС, проводити побудову та реєстрацію ритмограми і скатерограми;
- 3 пульсоксиметри портативні МД 300 К2 –
застосовуються для дослідження насиченості
киснем крові пацієнта і частоту серцевих скорочень;
- Транспортирний ШВД А ІІ 6000 – це автоматичний апарат призначений для штуч-

Відповідальна за випуск інформаційного бюлетеню Яна Буланенко.

ної вентиляції легенів при надзвичайних невідкладних ситуаціях;
- Фетальний монітор БІОМЕД BF 500 призначений для якісного моніторингу основних параметрів плоду в антенатальний період. Він
використовується для обстеження вагітних. Все
вищевказане обладнання використовується в
стаціонарному відділенні і в спецтранспорті. Тож,
послуги, що надаватимуться з використанням
цього обладнання не відноситимуться до платних послуг. Але є й обладнання за допомогою
якого надаватимуться платні послуги. До цього
переліку відноситься:

правлення перелому базиса
178,15,
Приварювання 2-х зубів і виправлення перелому базиса
196,84.
2. Виготовлення
незнімних протезів
Виготовлення штампованопаяних та пластмасових
протезів
Коронка штампована сталева
150,51 грн,
Коронка з пластмасовим облицюванням сталева 379,39,
Коронка пластмасова 222,64,
Коронка штампована в мостоподібному протезі 150,98,
Спайка коронок, лапка 33,64,
Фасетка у штамповано-паяному
мостоподібному протезі 336,71
Коронка штампована з пластмасовим облицюванням в мостоподібному протезі 372,54,
Коронка пластмасова в мостоподібному протезі 296,37,
Зуб пластмасовий в мостоподібному протезі 198,88 грн.
Виготовлення суцільнолитих
протезів:
Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному протезі
132,52 грн.
3. Додаткові послуги
із зубного протезування
Консультація лікаря без додаткового лабораторного дослідження
24,69 грн,
Зняття відбитка з відтискних матеріалів 21,20,
Зняття коронки (штампованої)
22,17,
Фіксація коpонки фіксуючим цементом 57,11 грн.

- Діагностичний аудіометр «Auditus-A1»,
який призначений для перевірки стану слухової функції людини, зокрема для оцінки
порогів чутності людського вуха на різних
частотах;
- Ректоскоп з галогеновим джерелом світла
та інструментами, він використовується для діагностики захворювань прямої та нижнього відділусигмовидної кишки.
ЛЮДМИЛА ТХОРЖЕВСЬКА,
спеціаліст з інвестиційних
та соціально-економічних питань
Смолінської селищної ради.

Віддруковано у редакції районної газети “Маловисківські вісті”. Тел.: 5-10-94.

