
 

УКРАЇНА 

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони 
здоров’я, соціальної та молодіжної політики  

 

06 серпня 2021 р.                                                                                 м. Пологи 

 

ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ: 

Денис ЧОКНАДІЙ, Олексій ДІБРОВСЬКИЙ, Роман КРАВЧЕНКО – головує на 
засіданні комісії. 

ЗАПРОШЕНІ:  

Юрій КОНОВАЛЕНКО  – міський голова; 

Сергій КОЛЕСНІК – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів; 

 

Наталія КОШЕЛЬ  – секретар ради; 

Ігор СНІЖКО – депутат міської ради; 

Олександр ДЕРКАЧ – депутат міської ради; 

Валентина ШАШКО – депутат міської ради; 

Валентина РОМАНЦОВА  – депутат міської ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Оцінку потреб закладів охорони здоров’я, що є у підпорядкування Пологівської 
міської ради Пологівського району Запорізької області 

Доповідає: Наталія ІВЧЕНКО – спеціаліст І категорії відділу соціального 
захисту та охорони здоров’я Пологівської міської ради Пологівського району 
Запорізької області, яка презентувала присутнім звіт з оцінки потреб медичних 
закладів громади  (інформація додається). 



ВИСТУПИЛИ: 

1) Роман КРАВЧЕНКО, головний лікар КНП «Пологівська БЛІЛ», звернувся до 
присутніх стосовно необхідності проведення роботи по вивченню можливих 
шляхів для подальшого функціонування медичних закладів охорони здоров’я в 
умовах реформування закладів, що триває наразі в країні. 

2) Валентина РОМАНЦОВА – фінансовий директор «Романцови і Ко», яка 
наголосила на необхідності проведення необхідної роботи по реформуванню і 
подальшому функціонуванню закладів, які на сьогоднішній день не уклали 
договори з НСЗУ 

3) Віталій РЕУЦЬКИЙ – головний лікар КУ «Пологівська районна стоматологічна  
поліклініка», доповів присутнім про брак коштів на сьогоднішній день для 
задоволення деяких потреб установи, та висловив думку, що для проведення 
роботи по реформуванню медичних установ необхідно створити відповідну 
робочу групу до складу якої увійдуть спеціалісти з необхідними профілями та 
ретельно вивчити дане питання.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Наталії ІВЧЕНКО взяти до уваги. 

2. Спеціалісту І категорії відділу соціального захисту та охорони здоров’я 
Наталії ІВЧЕНКО надати пропозиції до складу робочої групи.  

3. Робочій групі у термін до 25.09.2021 вивчити стан фінансування, штатного 
розпису, закладів охорони здоров’я громади, та надати пропозиції подальшого 
функціонування медичних установ громади. 

 

Голова комісії                                                                  Роман КРАВЧЕНКО 


