
ДОРОГІ ЖИТЕЛІ СМОЛІНСЬКОЇ 

ГРОМАДИ!! 

Від щирого серця вітаю всіх вас з 

Новим, 2021 роком, та Різдвом 

Христовим! З новим щастям, з новими 

планами та новими звершеннями! Рік, що 

відходить у минуле, є водночас складним 

і визначальним для нас, адже  ми 

дооб’єдналися в одну територіальну 

громаду і за цей короткий час нам 

вдалось успішно розв’язати низку 

важливих для нас питань, зрушити з 

місця проблеми, що не вирішувались 

впродовж багатьох років, закласти у 

стратегічний план життєво важливі 

проєкти і впевнено обрати для себе шлях 

до подальшого розвитку нашої території. 

Озирнувшись назад, можна сміливо 

сказати, що 2020-ий рік був прожитий не 

дарма. Цей рік був насичений подіями, 

напруженою працею, глибоким змістом 

та звершеннями. Він подарував нові 

зустрічі й відкриття, перемоги і 

досягнення, новий професійний і 

життєвий досвід. 

Напередодні Різдва Христового хочу 

побажати всім миру, злагоди та віри - 

віри в себе, у людей, в процвітання нашої 

громади, всієї України, віри в те, що будь

-яке добре починання, яке робиться від 

щирого серця, буде успішним. Я 

переконаний, що разом ми збережемо все 

краще, що маємо, та спільними 

зусиллями досягнемо успіхів. Нехай рік, 

що наступає, стане сприятливим для 

втілення всіх благих справ на користь 

нашої територіальної громади, принесе 

стабільність і благополуччя, добробут і 

реальні зміни на краще. 

Бажаю усім міцного здоров’я, 

особистого щастя, родинного затишку, 

життєвих гараздів та статків, бадьорого 

настрою і творчої наснаги! Увійдімо у 

Новий рік із чистими помислами, 

наповнімо його добрими справами, 

вчинками, любов’ю до наших рідних і 

близьких. Щасливого всім Нового року 

та веселого Різдва! 

 

З НАЙКРАЩИМИ ВІТАННЯМИ 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА  

МИКОЛА МАЗУРА. 

ПРИЙНЯЛИ ВИМУШЕНЕ 
РІШЕННЯ 

Скоротити стаціонарне відділення 
Смолінської медико-санітарної частини 
шляхом його реорганізації в денний 
стаціонар. Ця тема останнім часом  
обговорюється жителями нашої громади із 
все більшою актуальністю. А розпочалося 
все кілька місяців тому, коли керівництво  
медсанчастини отримало листа від 
Національної служби здоров’я (далі 
НСЗУ) про припинення фінансування 
закладу через незрозумілі багатьом 
формальні речі. У листі йшлося про те, що 
НСЗУ припиняє фінансування 
медсанчастини за пакетом послуг 
«Стаціонарна допомога дорослим та дітям 
без проведення оперативних втручань» 
через те, що у закладі відсутній другий 
лікар-анестезіолог, так як вони того 
вимагають, при тому, що ця посада і до 
сьогодні залишається вакантною. До того 
ж, такі вчинки  НСЗУ по відношенню до 
населення громади є злочинними, так як  
вони тим самим позбавляють  майже 16 
тис. осіб конституційного права на 
охорону здоров’я гарантованого 
державою, та ще й у такий тяжкий і 
небезпечний для кожного період, коли 
щодня тисячі українців вмирають через 
тяжке інфекційне захворювання COVID-
19. 

На сьогоднішній день лише у 
стаціонарному  відділенні медсанчастини 
перебувають більше 20 жителів з тяжким 
двостороннім запаленням легень, більший 
відсоток яких ще й потребують допомоги 
кисневого концентрату, так як їх хвороба 
прогресує. І сьогодні, коли наші жителі та 
медики перебувають у високій зоні 
ризику, одних – позбавити повноцінного 
лікування, а інших -  заробітку, це 
несправедливо і неправильно, але й 
іншого виходу з цієї ситуації не видно. 
Оскільки, Національна служба здоров’я 
навідріз відмовилася фінансувати 
Смолінську медсанчастину, то фінансові 
зобов’язання з листопада місяця довелося 
взяти на себе Смолінській селищній раді.  

- Безумовно, як і раніше ми готові 
дофінансовувати заклад, - говорить 

селищний голова Микола Мазура,  але 
ж не повністю утримувати стаціонарне 
відділення, адже це досить 
дороговартісне «задоволення», яке ми 
не можемо собі дозволити,  тим більше 
в такий нелегкий час – коли у країні 
пандемія, а на місцевому рівні – 
тимчасова зупинка роботи провідного 
підприємства громади -  Смолінської 
шахти, яке є основним наповнювачем 
місцевого бюджету. 

В зв’язку з тим, що НСЗУ в черговий 
раз змінила «правила гри» і своїми 
безвідповідальними вчинками загнала і 
наш медзаклад, і селищну раду у глухий 
кут, на минулому тижні довелося 
скликати позачергову сесію селищної 
ради, та швидко приймати рішення, яке 
б допомогло хоч у якомусь вигляді 
зберегти наш медзаклад. Після 
довготривалої дискусії з депутатами та 
керівництвом закладу було прийнято 
попереднє рішення - скоротити 
стаціонарне відділення медсанчастини 
шляхом його реорганізації в денний 
стаціонар. Це документ в який в будь-
який момент можна внести зміни чи 
скасувати його взагалі, тому поки що 
зарано робити категоричні висновки, 
адже у нас є ще 2 місяці часу за який 
може змінитися багато чого. 
Переконуємо Вас, що зі своєї сторони 
ми до останнього не будемо опускати 
руки і віримо, що нашими з вами 
спільними зусиллями зможемо зберегти 
наш стаціонар. Аби вирішувати всі 
проблеми, що стосуються нашої 
громади ми повинні діяти спільно, та, на 
жаль, після оприлюднення цього 
рішення у соцмережах почалося активне 
обговорення цієї проблеми та полилися 
брудні звинувачення на адресу 
депутатського корпусу і керівництва 
селищної ради у знищенні медичної 
галузі на території громади, які у даній 
ситуації є зовсім необґрунтовані. 
Повірте, і депутатів, і керівництво 
селищної ради, не менше за вас хвилює 
ця проблема, і вони, спільними 
зусиллями, неодноразово намагалися 
знайти шляхи її вирішення, навіть 

взявши на себе повноцінні фінансові 
зобов’язання по утриманню 
медсанчастини до березня місяця. А вже 
з 1 березня стаціонарне відділення 
припинить свою повноцінну роботу за 
умови, що ми не знайдемо варіантів 
його збереження.  

На сьогоднішній день і керівництво 
селищної ради, і адміністрація 
медсанчастини спільно з активними 
жителями нашої громади в черговий раз 
підготували звернення у всі керівні 
інстанції, які на нашу думку, зможуть 
посприяти у вирішенні цієї проблеми та 
допомогти зберегти нам наш медзаклад, 
тому маємо надію, що вони нас почують 
і допоможуть у позитивну сторону 
вирішити проблему. 

Що ж стосується рішення, яке було 
прийнято на сесії, ми повернемося до 
нього лише у тому випадку, якщо не 
отримаємо позитивної відповіді щодо 
нашого стаціонарного відділення. Наші 
попередні численні звернення до НСЗУ, 
Міністерства, Президента України – не 
отримали жодної позитивної відповіді, 
адже вони всі одноголосно заявляють, 
що є певні стандарти та договірні умови 
з Національною службою, які безспірно 
варто виконувати. Розглядали чимало 
можливих варіантів, активно займалися 
пошуком лікаря, готові були 
запропонувати йому службове житло та 
100 тис. грн. підйомних, і навіть 
спробували заключити договір з лікарем
-анестезіологом Добровеличківської 
ЦРЛ на співпрацю, але ця співпраця 
була «за сумісництвом», що не 
задовольнило НСЗУ, так як їх основна 
вимога – другий лікар-анестезіолог «за 
постійним місцем роботи». Тому 
подібне рішення було прийняте 
вимушено. Але ми й надалі стукатимемо 
у всі можливі двері, і надіємося, що нас 
таки почують… 

Так як згідно реформи децентралізації 
наша громада з 1 січня 2021 року 
належить до Новоукраїнського району, 
одним із запропонованих варіантів, який 
забезпечить наше населення медичними 
послугами – є госпіталізація наших 

хворих до Добровеличківської ЦРЛ. Чому 
саме ця лікарня??!! Тому що, це один з 
найбільш наближених до нашої території, 
опорних закладів медицини, спеціалісти 
якого зможуть надати нашим громадівцям 
якісні медичні послуги. Це заклад з 
прекрасним матеріально-технічним 
забезпеченням та новітнім оснащенням, 
який фінансується НСЗУ за близько 15 
пакетами надання медичних послуг, а ще 
тут добудовують кисневу станцію, яка 
одночасно зможе обслуговувати 20 
пацієнтів, що досить важливо у період 
пандемії COVID-19. Звичайно, 
запропонований варіант викликає чимало 
запитань у жителів Смолінської громади, 
одне з яких – перевезення. Повірте, що 
селищна рада не менше за вас 
переймається цим питанням, тому й 
провели успішні переговори з одним з 
місцевих перевізників, щодо можливості 
відкриття рейсу до смт. Добровеличківка. 
І вже з початком нового, 2021 року, він 
готовий розпочати свою роботу. Цей 
маршрут щодня доставлятиме жителів 
Смолінської громади до 
Добровеличківської лікарні, а 
проходитиме через с. Глодоси, що ще на 4 
км ближче, аніж їхати до м. Мала Виска. 
До того ж, більшість жителів громади, аби 
доїхати до Малої Виски, частіше 
користуються послугами таксистів, ніж 
громадським транспортом, ці ж таксисти 
возитимуть людей і у Добровеличківку. 
Тому, як на мене, з цим немає жодних 
проблем.  

Зважаючи на всі вище озвучені 
проблеми, що звалилися на Смолінську 
медсанчастину, вона все ж продовжує 
працювати. Тут продовжує свою 
діяльність поліклінічне відділення з 
сімейними лікарями та педіатрами, буде 
працювати одна бригада екстреної 
медичної допомоги та пункт надання 
амбулаторної допомоги, який 
обслуговуватиме  пацієнтів у чітко 
визначений час та згідно призначень 
лікарів.  

ЯНА БУЛАНЕНКО, 
спеціаліст з комунікації Смолінської 

селищної ради. 
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# С м о л і н с ь к и й  в і с н и к  2 
ЗАТВЕРДИЛИ НОВИЙ ПЕРЕЛІК 

ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

18 грудня 2020 року відбулася 2 чергова 

сесія Смолінської селищної ради 

восьмого скликання. Під час засідання 

сесії депутати розглянули  питання «Про 

затвердження платних послуг КНП 

«СМСЧ» Смолінської селищної ради. 

Після активного обговорення рішенням 

сесії № 63 депутати затвердили новий 

перелік платних послуг медсанчастини. 

Тож, перелік платних послуг на 2021 рік 

буде наступним: 

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 - 37,38 грн.; 

огляд лікарем-невропатологом - 38,68 

грн.; огляд лікарем-офтальмологом - 

27,90 грн.; огляд лікарем-

отоларингологом - 25,99 грн.; огляд 

лікарем-хірургом - 33,33 грн.; огляд 

лікарем-дерматологом - 30,79 грн.; огляд 

лікарем-гінекологом - 36,06 грн.; огляд 

лікарем-стоматологом - 36,22 грн. 

2. Лабораторні дослідження, 1 

дослідження:  

аналіз крові на холестерин - 68,00 грн.; 

аналіз крові "Ниркові проби" - 67,00 грн.; 

аналіз крові коагулограма - 100,00 грн.; 

біохімічний аналіз крові ("Печінкові 

проби ) з набором "Філісіт" - 50,00 грн.; 

аналіз крові на електроліти - 81,00 грн.; 

аналіз крові ревмопроби - 113,00 грн.; 

аналіз на сечову кислоту крові - 73,00 

грн.; аналіз на групу крові та резус 

фактор - 42,00 грн.; аналіз на глюкозу в 

крові - 37,00 грн.; аналіз крові альфа- 

амілаза - 70,00 грн.; аналіз крові на 

сифіліс ( РМП ) -  46,00 грн.; мазки 

гінекологічні - 63,00 грн.; загальний 

аналіз крові - 44,00 грн.; клінічний аналіз 

крові (із застосуванням аналізатора) - 

65,00 грн.; ліпідний спектр крові - 95,00 

грн.; білкові фракції крові - 49,00 грн.; 

аналіз крові лактатдегідрогеназа (ЛДГ) - 

41,00 грн.; загальний аналіз сечі - 41,00 

грн.; аналіз гамма-

глутамилтранспептидаза - 42,00 грн.; 

аналіз крові " Лужна фосфатаза" - 35,00 

грн.; аналіз калу на яйця гельмінтів - 

24,00 грн.; аналіз сечі на кетони (ацетон в 

сечі) - 23,00 грн.; загальний аналіз 

мокротиння - 35,00 грн.; аналіз сечі по 

Нечипоренко - 15,00 грн.; копрограма - 

34,00 грн.; аналіз крові на  виявлення 

вірусу гепатиту В - 49,00 грн.; аналіз 

крові на вивлення вірусу гепатиту С - 

49,00 грн.; аналіз крові на визначення 

вільного трийодтироніну в сироватці 

крові - 65,00 грн.; аналіз крові на 

визначення вільного тироксина в 

сироватці крові - 62,00 грн.; аналіз крові 

для кількісного виявлення 

тиреотропного гормону (ТТГ) - 58,00 

грн.; аналіз крові для кількісного 

визначення простата-специфічного 

антигену (ПСА) - 58,00 грн.; аналіз 

крові на RW або реакція Вассермана - 

77,00 грн.; аналіз   коронавірус  Sars 

COV-2 (Covid-19) антитіла Ig G - 

140,00 грн.; аналіз   коронавірус  Sars 

COV-2 (Covid-19) антитіла Ig M - 

150,00 грн.; аналіз крові на визначення 

вільного трийодтироніну (Т3) - 229,00 

грн.; аналіз крові на визначення 

вільного тириксину(Т4 ) - 225,00 грн.; 

аналіз крові на антитіла до 

тиреопероксидази (АТПО) - 225,00 грн. 

3. Рентгенологічні та 

флюорографічні дослідження: 

рентгенографічне дослідження 

грудного, поперекового або 

попереково-крижового, шийного  

відділу хребта, ліктьового, променево-

зап’ястного, гомілкового, колінного 

суглобів, кисті та стопи - 115,45 грн.; 

рентгенографія органів грудної клітини 

(ОГК)/оглядова  - 97,34 грн.; 

флюорографічне дослідження - 62,07 

грн. 

4. Інші дослідження при проведенні 

медоглядів: 

ультразвукове дослідження: 

щитоподібна  залоза - 109,00 грн.; 

ультразвукове дослідження  

комплексно: печінка, жовчний міхур, 

жовчні протоки, підшлункова залоза, 

селезінка - 164,00 грн.; ультразвукове 

дослідження: нирки, надниркові залози  

- 95,00 грн.; ультразвукове 

дослідження: сечовий міхур з 

визначенням залишкової сечі - 81,00 

грн.; ультразвукове дослідження: 

передміхурова залоза + сечовий міхур - 

109,00 грн.; ультразвукове 

дослідження: матка+ яєчники - 123,00 

грн.; ультразвукове дослідження: 

інтравагінальні дослідження жіночих 

статевих органів - 123,00 грн.; 

ультразвукове дослідження: молочні 

залози з двох сторін - 136,00 грн.; 

ультразвукове дослідження: слинні 

залози або лімфатичні вузли або м’які 

тканини - 95,00 грн.; ультразвукове 

дослідження: кістки та суглоби - 136,00 

грн.; ультразвукове дослідження 

судин:периферичні судини - 109,00 

грн.; ультразвукове дослідження 

судин: допплерометрія судин із 

спектральним аналізом у постійному 

режимі - 178,00 грн.; ультразвукове 

дослідження судин:дослідження судин 

з кольоровим допплерівським 

картуванням - 178,00 грн.; 

ультразвукове дослідження  органів 

грудної клітини: плевральна 

порожнина - 109,00 грн.; ультразвукове 

дослідження  органів грудної клітини: 

ехокардіографія - 136,00 грн.; 

ультразвукове дослідження  органів 

грудної клітини: ехокардіографія з 

допплерівським аналізом - 178,00 грн.; 

спірографія - 51,62 грн.; реовазографія 

- 52,37 грн.; холодова проба - 52,86 грн.; 

нітрогліцеринова проба - 38,27 грн.; 

електрокардіограма (діагностичний 

комплекс "Кардіо-плюс") - 36,69 грн.; 

довготривале ЕКГ- дослідження- 

холтерівське моніторування, обробка 

матеріалів за добу - 267,24 грн.; 

довготривале ЕКГ-дослідження-

холтерівське моніторування (із 

вимірюванням артеріального тиску) - 

45,47 грн.; аудіометрія - 23,96 грн.; 

фіброгасттродуоденоскопія - 235,42 

грн.; колофіброскопія - 306,13 грн.; 

ректоманоскопія - 233,62 грн.; 

цистоскопія - 206,56 грн. 

5. Фізіотерапевтична  допомога, 1 

послуга: 

Гальванізація для дорослих

(Електрофорез) - 50,00 грн.; 

Гальванізація для дітей (Електрофорез) 

- 26,00 грн.; Медикаментозний 

електрофорез дорослим - 28,00 грн.; 

Медикаментозний електрофорез дітям - 

26,00 грн.; Камерні ванни - 50,00 грн.; 

Діаденамотерапія дорослим - 16,00 грн.; 

Діаденамотерапія  дітям - 17,00 грн.; 

Флюктооризація дорослим - 30,00 грн.; 

Дарсонвалізація місцева дорослим - 

39,00 грн.; Дарсонвалізація місцева 

дітям - 26,00 грн.; УВЧ терапія 

дорослим - 29,00 грн.; УВЧ терапія 

дітям - 22,00 грн.; Магнітотерапія  

дорослим - 39,00 грн.; Магнітотерапія 

дітям - 26,00 грн.; Небулайзерна терапія 

дорослим; - 24,00 грн.; Небулайзерна 

терапія дітям; - 16,00 грн.; 

Короткохвильове ультрафіолетове 

випромінювання (КУФ) - 28,00 грн.; 

Магнітолазер - 26,00 грн.; 

Ультрафіолетове випромінювання 

(УФО) - 28,00 грн.; Ультразвукова 

терапія - 24,00 грн.; СМТ (синусо-

модульовані токи) (Ампліпульс) - 28,00 

грн. 

6. Стоматологічна  допомога, 1 

послуга 

Первинний огляд хворого 1 послуга - 

38,00 грн.; Прицільний рентген знімок - 

54,00 грн.; Анестезія - 32,00 грн.; 

Прокладка - 61,00 грн.; Прокладка 

іонозід - 83,00 грн.;  Ін'єкція 

лінкоміцину - 49,00 грн.; Девіталізуюча 

паста - 115,00 грн.; Пломбування 

цементом - 124,00 грн.; Пломбування   

склоіономерним цементом - 127,00 грн.; 

Фото полімерна пломба Лателюкс - 

150,00 грн.; Фото полімерна пломба 

Філтек - 179,0 грн.; Реставрація зуба 

звичайна - 158,00 грн.; Зняття зубних 

відкладень скейлером - 70,00 грн.; 

Пломбування  трьох каналів (Ендофіл) - 

225,00 грн.; Тимчасова пломба - 100,00 

грн.; Анкерний штіфт - 137,00 грн.; 

Світлополімерний штіфт - 157,00 грн.; 

Обробка кореневого каналу - 41,00 грн. 

7. Стаціонарна допомога: 

Один ліжкодень в стаціонарному 

відділенні - 477,00 грн. 

 

Примітки. 

Дані тарифи 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. 

Дані тарифи 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. 

Пільгові категорії громадян 

обслуговуються згідно з чинним 

законодавством. 

З моменту введення в дію даних тарифів 

втрачають чинність тарифи, затверджені 

рішенням Смолінської селищної ради від 

24.05.2019 року № 283. 

За інформацією заступника  

директора з економічних питань 

КНП «СМСЧ» Юлії Німченко. 

Віддруковано у ФОП Брезіцька О.Б. свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру 

видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК N 7101 від 15.07.2020 

УВАГА!! ПЛАНОВІ  

ВІДКЛЮЧЕННЯ!! 

В зв'язку з плановими ремонтними 

роботами Маловисківського РЕМ ПАТ 

"Кіровоградобленерго" буде припинено 

електропостачання з 9:00 до 17:00: 

- 11 січня 2021 р.: ЗТП-П-5, вул. Гео-

логів 72, 73; 

- 12 січня 2021 р. : ЗТП-П-5, ВГСЧ, 

вул. Казакова 3, 5, 6, Садова 1, 3, 4, 

СМСЧ, мийка; 

- 13 січня 2021 р.: ЗТП-П-6, вул. Каза-

кова 9, 11, 13, 14, гуртожиток; 

- 16 січня 2021р.: вул. Казакова 7а, 7, 

8, 15, 16, 17, 18, 26, Смолінська селищ-

на рада, ДНЗ "Ромашка", стадіон 

"Шахтар", КТП-П-14 гаражні кооперати-

ви "Райдуга", "Автолюб", "Балтика"; 

- 18 січня 2021 р.: ЗТП-П-8, НВО; 

- 20 січня 2021 р.: ЗТП-П-9, вул. Нова 

47-58, СМСЧ, автостанція; 

- 21 січня 2021 р.: ЗТП-П-16, ТОВ АГФ 

"Забарська", вул. Незалежності, газова 

заправка.  

Просимо вибачення за тимчасові нез-

ручності. 

 

 

 

З повагою адміністрація РЕМ ПАТ 

"Кіровоградобленерго". 

 

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ 

ХМЕЛІВСЬКОГО СТАРОСТАТУ!! 

У зв'язку з приєднанням Хмелівської 

сільської ради до  Смолінської 

об’єднаної територіальної громади та 

переходом Хмелівської амбулаторії  в 

структуру Смолінського центру 

первинної медико-санітарної допомоги, з 

1 січня 2021 року анулюються всі 

декларації  підписані з лікарями 

Хмелівської амбулаторії. Тож, задля 

збереження медицини у Хмельовому та 

повноцінної роботи Хмелівської 

амбулаторії, всім жителям Хмелівського 

старостату потрібно перепідписати вже 

існуючі  або підписати нові  декларації з 

лікарем-терапевтом Стеренчуком 

Михайлом Миколайовичем та сімейним 

лікарем Копаньом Сергієм Павловичем. 

Підписання декларацій проходить у 

приміщенні Хмелівської амбулаторії. 

Для підписання декларацій при собі 

необхідно мати паспорт, код, свідоцтво 

про народження (для дітей), діючий 

мобільний номер телефону. 

ПРИМІТКА: лікар-терапевт 

Стеренчук М.М. підписує декларації з 

дорослими від 18 років, сімейний 

лікар Копань С.П. підписує декларації 

з населенням без вікових обмежень. 


