
-заступник директора КНП «Миргоодький ЦПМСД» Миргородсько'I РР Любич О.В.

-головний лiкар ЦРЛ Я.Будний1

-заст. директ. з екон. питань КНП «МЦПМСД» Миргородського району Проценко Т.М.,

-лiкар ендокринолог Ошека П.М.,

-ГО «Едина громада -Полтавщина» Вiльховий Ю.В.1

-головний держiнспектор прац] Гармаш С.М.,

-директор КП «lнфомацiйний центр «Миргорсдщина» Устименко О.О.,

-голова Кибинськот селищно] ради Мисяк Л.1.,

-голова Миргородськог паргоргангзаци «Справедливтсгь» В.Овчарен ко,

-ГС «Останнiй Бастiон» Сiкалов Г.А.,

-заступник голови РДА В.Фесенко,

Запрошенi на засiдання ГР:

В.Марцинковський,О.Трапiкас,Р.Прохоров,О.Запорожець,Г.Кудiн,М.Каймакова,1.Колодько,

Е.Хрустальов,С.Юрченко,Л.Романенко,М.Байдола.

Присутнi: члени громадськот ради 11 осiб:

В.Марцинковський

Миргородськiй райдержадмiнiстрацП -

Голова громадсько"i ради при

Проводив засiдання:

м. Миргород ,вул. Гоголя 12021.06.2018

при Миргородськiй РДА

Засiдання громадсьно) ради

ПРОТОКОЛ № 09-2018

При Миргородськiй районнiй державнiй адмiнiстрацП

ГРОМАДСЬКА РАДА



2. Про допомогу вiд мiжнародних органiзацiй у виглядi обладнання, оргтехнiки та

iншого доповiв заступник директора КНП «Миргоодький ЦПМСД» Миргородсько'i РР

Любич О.В. Доповiдь доповнила заст. директ. з екон. питань КНП «МЦПМСД»

Миргородського району Проценко Т.М.

Присутнi пашснги лiкаря ендокринолога повiдомили про ситуацi'I вiдмови пана Ошеки

П.М. у видачi рецепту на безкоштовнi лiки. Також про це засвiдчив голова Бiликовсько'i

селищно] ради зi слiв йога односельчан, якi вiдмовилися писати заяву i повiдомили лише

усно, оскiльки бояться утискiв у майбутньому вiд лiкаря. По цим заявам було викликано

правоохороннi органи для подальшого реагування на порушення.

1. Доповiдач лiкар ендокринолог Ошека П.М. розповiв про стан забезпечення

iнсулiном та цукознижуючими препаратами на даний час хворих мiста та району. В залi
були присутнi голови сiльських рад, якi пiдняли питання про розходження даних по хворих

на територiях ·ix селищих рад, та даних у лiкаря. Питання свсечасного корегування цих

даних Е дуже актуальним, ьскiльки селищнi ради самi фiнансують придбання лiкiв.

6.Рiзне.

5.Доповiдь представника РДА про стан Бiликiвського смгггезвалища.

4.Розгляд питань про виникнення конфлiкту iнтересiв громади с.Савинцi

Миргородського району з компангею. яка розпочала роботи по бурiнню свердловин.

Запросити представникiв громади с.Савинцi, компанi'i що проводить бурiння та

представника РДА.

З.Розгляд звернень вiд працiвникiв медичних та освiтнiх закладiв району про

несвоечасну виплату заробпнот плати. Заслухати представника районно) ради про

причини несвоечасних виплат та можливiсть ·1х усунення.

2.Доповiдь вiдповiдального представника ПМСД про отримання мед. препаратiв, мед.

обладнання та .ншот гуманпарно) допомоги на потреби пашенпв вiд свiтового банку, ·1х

використання та мiсце встановлення даного обладнання.

1.Доповiдь вiдповiдального представника медичного закладу про стан забезпечення на

даний момент хворих на дiабет в Миргодському районi цукрознижуючими препаратами,

а саме кiлькiсть пашент!в та ix потреби в iнсулiнi по селищних радах миргородського

району.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

Головуючий звернувся iз запитанням, чи будуть у когось з членiв ГР пропозицй щодо

поданого на розгляд порядку денного. Пропозицiй не надiйшло. На голосування було

в и несено порядок денний. Затвердили: «За» 11.

Засiдання правочинне.



Голова громадськоУ ради ~~арцинковський В.1.
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6.Члени ГР обговорили органiзацiйнi питання роботи в комiтетах, що дiють при ГР.

Слово взяв заступник голови РДА ФесенкоВ.А., я кий повiдомив що зразки да них

вiдходiв були направленi в незалежну фiрму для експертизи. Висновки експертизи будуть

оприлюдненi.

5.Слово взяв голова Бiликiвсько·i СР, який розповiв. що деякий час назад на

Бiликiвське смгггезвалище почали вивозити промисловi вiдходи. Як виявилося, це були

вiдходи вiд бурових скважин. Це питання вже активно в.дпрацьовуеться мiською радою,

оскiльки смгггеэвалише пiдпорядковане мiсту. Депутати мiсько'i ради створили комiсiю по

даному питанню. Договiр, який був пiдписаний мiж «Спецкомунтрансом» та фiрмою

пiдрядником, на даний час призупинено.

Рiшення: Направити запит на правоохороннi органи, на якiй пiдставi працiвники полiцi'i

перебувають i здiйснюють охорону приватно) територй.

Слово взяв голова Миргородсько) парторганiзацi'i «Справедливiсть» В.Овчаренко. Вiн

засвiдчив, що був присутнiй на селищних зборах в с.Савинцi та Зелений Кут, на яких люди

повiдомили, що жодних громадських слухань в належному виглядi не було. Люди

пiднiмали питання вiльного пересування,якого вони позбавленi через охороннi заходи

компанi'i «Схiдний геологiчний союз», в яких активну участь приймають працiвники полщп,

4.Слово мала депутат РР, директор ТОВ «Савинцi» Ситник Т.М. Вана розповiла, що з

2016 року компанiя «Схiдний геологiчний союз» бажае почати свою дiяльнiсть на землях

Савинсько) селищно'i ради. Але за весь цей час не було належним чином проведено

громадських слухань, не зроблена оцiнка впливу вiд дiяльностi компанi'i на навколишне

середовище, що спричинило конфлiкт мiж громадою та да ною компангею. На даний

момент вiдбулося фактичне вiдкриття i початок роботи компанi'i «Схiдний геологiчний

союз» при пiдтримцi обласно'i влади та Миргородсько'i райдержадмiнiстрацi'i. Мiсцевi

жителi, що проживають на цiй територi'i, обуренi дiями компанi'I.

3. Доповiдач, головний державний iнспектор працi Гармаш С.М., розповiла що

затримки заробггно] плати медичним працiвникам були в межах днiв, якi прописанi в

колективному договор], що дiЕ на цих гидприемствах. Також на iнспекцiю надходили

скарги вiд працiвникiв ЦРЛ, ix розглядатимуть в межах закону.
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