УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(двадцять п`ятої сесія сьомого скликання)
06 березня 2019 року
смт.Козелець
№ 17-25/VII
Про хід виконання рішення третьої сесії
районної ради сьомого скликання від 13 січня
2016 року № 48-3/VII «Про районну Програму
забезпечення житлом медичних працівників
району на 2016-2020 роки»
Заслухавши інформацію районної державної адміністрації про хід
виконання рішення третьої сесії районної ради сьомого скликання від 13
січня 2016 року № 48-3/VII «Про районну Програму забезпечення житлом
медичних працівників району на 2016-2020 роки», відповідно до статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Інформацію районної державної адміністрації про хід виконання
рішення третьої сесії районної ради сьомого скликання від 13 січня 2016
року № 48-3/VII «Про районну Програму забезпечення житлом медичних
працівників району на 2016-2020 роки», взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального
захисту населення.
Заступник голови районної ради

К.І.Биковець

Додаток
до рішення двадцять п`ятої сесії
районної ради сьомого скликання
від 06 березня 2019 року № 17-25/VII

Інформація
про хід виконання районної Програми
забезпечення житлом медичних працівників району
на 2016 – 2020 роки
Пріоритетним напрямком розвитку медичної галузі є підняття престижу
праці медичних працівників у суспільстві, їх соціальний захист, залучення
молодих спеціалістів, що зумовлює забезпечення закладів охорони здоров’я
району кваліфікованими медичними кадрами.
На сьогодні проблема кадрового дефіциту залишається однією з
основних проблем галузі охорони здоров’я сільської місцевості.
У структурі комунального некомерційного підприємства Козелецької
районної ради «Козелецький районний Центр первинної медико-санітарної
допомоги» (далі – КНП КРР «Козелецький РЦ ПМСД») працює – 24
лікарів, з числа лікарів пенсіонерів за віком – 7.
Медичну допомогу в амбулаторіях КНП КРР «Козелецький РЦ ПМСД»
надають 24 лікаря: 8 терапевтів дільничних, з них 2 зовнішніх сумісника, 5
педіатрів дільничних, 10 лікарів загальної практики-сімейний лікар, з них 1
зовнішній сумісник, і 1 лікар-невропатолог та 33 осіб середнього медичного
персоналу. На 39 фельдшерських пунктів медичну допомогу населенню
надають 35 осіб середнього медичного персоналу.
Здійснюється
робота, спрямована
на
поліпшення
кадрового
забезпечення лікарями та молодшими медичними спеціалістами.
Усі лікарі пройшли курси підвищення кваліфікації. 6 лікарів мають
вищу кваліфікаційну категорію, 6 лікарів мають першу кваліфікаційну
категорію, 4 лікаря мають другу кваліфікаційну категорію, статус лікаряспеціаліста мають 8 лікарів.
Серед 68 середніх медичних працівників кваліфікаційні категорії має
31 особа або 46%. Планується навчання на курсах підвищення кваліфікації 5
медичних сестер.
У Козелецькій центральній районній лікарні (далі – ЦРЛ) працює 48
основних лікарів та 3 лікарі зовнішні сумісники, які працюють не повний
робочий день, з них 14 осіб пенсійного віку.
На сьогоднішній день проходить інтернатуру 2 особи за
спеціальністю «Отоларингологія» та «Акушерство і гінекологія». Серед
лікарів вищу кваліфікаційну категорію мають 10, першу кваліфікаційну
категорію – 15, другу кваліфікаційну категорію – 5, 11 лікарів має статус
лікаря-спеціаліста.

За направленням на працевлаштування у 2018 році до Козелецької ЦРЛ
прийнято 2 лікарів.
Середніх медичних працівників працює 139 осіб, з них 21осіба
пенсійного віку. Мають вищу кваліфікаційну категорію – 4 особи, першу
кваліфікаційну категорію – 32, другу кваліфікаційну категорію – 7.
На сьогодні 12 лікарів первинної та вторинної ланки потребують
житла.
Для забезпечення житлом медичних працівників, закладів охорони
здоров’я району, які уклали контракт з Козелецькою центральною
районною лікарнею або Козелецьким районним центром первинної медикосанітарної допомоги на термін не менше 15 років у січні 2016 року
рішенням третьої сесії сьомого скликання районної ради прийнято
Програму забезпечення житлом медичних працівників району на 2016-2020
роки (далі – Програма).
Загальний обсяг фінансових ресурсів з районного бюджету,
передбачених Програмою, становить – 2500,0 тис. грн, з них щорічне
фінансування становить 500, 00 тис. грн.
Протягом 2016-2018 років, згідно фінансування «Програми
забезпечення житлом медичних працівників району» використано 1 888 707
тис. грн.
За умовами Програми та для організації заходів щодо придбання на
первинному або вторинному ринку квартири для забезпечення житлом
лікаря Козелецької ЦРЛ оголошено конкурс, опублікований у районній
газеті «Новини Придесення» 24 вересня 2016 року. Конкурс з відбору
юридичних або фізичних осіб власників нерухомості відбувся 10 жовтня
2016 року, за результатами конкурсних торгів визначено переможця.
Двокімнатну квартиру загальною площею 60,8 м2 за адресою смт Козелець,
вул.Жуковського, б.17А придбано на суму 449920,00 грн. (договір купівліпродажу від 20.10.2016 року) Згідно рішення комісії з передачі службового
житла у найм працівнику Козелецької ЦРЛ у службове користування
квартиру передано лікарю-інфекціоністу Тетяні Миколаївни Руденко.
У 2017 році фактично обсяг фінансових ресурсів на виконання
програми склав 998 787, 02 грн. Конкурс на придбання житла для медичних
працівників опубліковано у районній газеті «Новини Придесення» 11
лютого 2017 року. Визначено переможця за результатами конкурсних торгів
1 березня 2017 року. Вартість двокімнатної квартири, загальною площею
61,9 м2, що знаходиться за адресою смт Козелець, вул.Жуковського, б.17А,
кв.32, склала 498790,00 грн. (договір купівлі-продажу від 13.04.2017 року).
Відповідно рішення комісії з передачі службового житла у найм працівнику
Козелецької ЦРЛ житло передано у службове користування завідувачу
реанімаційного відділення Козелецької ЦРЛ Володимиру Михайловичу
Коваленку.
Згідно умов Програми 01 грудня 2017 року оголошено конкурс, який
опубліковано в районній газеті «Новини Придесення». Проведено конкурс
12 грудня 2017 року та обрано переможця за результатами конкурсних

торгів. Квартиру для проживання придбано на первинному ринку загальною
площею 80,7 м² (житлова площа 37 м²), за адресою смт Козелець,
вул.Жуковського, 17А, кв.3 загальною вартістю – 499997,02 грн.
За рішенням комісії з визначення кандидатури лікаря КЗ КРР
«Козелецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» для
забезпечення житлом квартиру в службове користування передано головному
лікарю Козелецького центру первинної медико-санітарної допомоги, лікарюдерматовенерологу Інні Миколаївні Кондратьєвій.
У 2018 році для організації заходів щодо придбання на первинному та
вторинному ринку квартири для забезпечення житлом медичного
працівника оголошено конкурс, опублікований 28 листопада 2018 року у
ТОВ «Новини Придесення». Визначено переможця 17 грудня 2018 року за
результатами конкурсних торгів. Вартість квартири, загальною площею 41,8
м2, що знаходиться за адресою смт Козелець, вул.Жуковського, б.17А, кв.6
склала 440000,00 грн (договір купівлі-продажу від 18.12.2018 року). Згідно
рішення комісії з передачі службового житла у найм працівнику
Козелецької ЦРЛ квартиру передано у службове користування молодому
спеціалісту лікарю-педіатру Людмилі Анатоліївні Гайдамако.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Л.О.Набільська

