
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  49/32 

спільного засідання постійних комісій Міської ради міста Кропивницького 

з питань бюджету, податків, фінансів, планування та  

соціально-економічного розвитку та  

з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та  

соціальної політики 
 

від 21 травня 2019 року  м. Кропивницький 
   

Головуючі: Краснокутський О.В. 

Гамальчук М.П. 
 

Присутні члени комісії: Шамардіна К.О. – секретар комісії, 

Горбовський С.В. – заступник голови комісії, 

Сергієнко Г.В., Товстоган Б.С., Цертій О.М. 
 

Волкожа Т.П. – секретар комісії, 

Матяшова Л.П. – заступник голови комісії, 

Колісніченко Р.М., Ніжнікова А.О. 
 

Відсутні члени комісії: Волков І.В. 

Артюх О.І. 
 

Запрошені: 

 

Макарук О.О. – начальник управління 

охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького, 

Морква М.О. – директор департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі  

та інвестицій – начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького 
 

Присутні: Бардакова Л.Ф., Береза Л.В. – голови 

квартальних комітетів Подільського району 

міста Кропивницького, 

Бойко С.В., Дрига В.В., Линченко М.Д., 

Пінчук В.В., Смірнов В.О. – депутати 

Міської ради міста Кропивницького, 

Табалов А.О. – секретар Міської ради міста 

Кропивницького, 

представники засобів масової інформації 
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Порядок денний: 

1. Про можливість створення комунальної мережі аптечних закладів  

в місті Кропивницькому 

Доповідає: 

 

Макарук О.О. – начальник управління 

охорони здоров’я Міської ради  

міста Кропивницького 

 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3010 «Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Голови 

Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо фінансової 

незабезпеченості галузі «Охорона здоров’я» м. Кропивницького» 

Доповідає: 

 

Макарук О.О. – начальник управління 

охорони здоров’я Міської ради  

міста Кропивницького 

 

Спільне засідання постійних комісій відкрив голова постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку Краснокутський О.В., який 

повідомив, що необхідний кворум для проведення спільного засідання постійних 

комісій є у двох комісіях. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка ознайомила присутніх з інформацією щодо можливості 

створення комунальної мережі аптечних закладів в місті Кропивницькому  

та відповіла на запитання членів постійних комісій. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійних комісій,  

Табалов А.О., Дрига В.В. та Бардакова Л.Ф. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Краснокутський О.В., голова постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, який повідомив, що відкриття аптечних пунктів  

у віддалених мікрарайонах міста залишається першочерговим і невідкладним 

завданням для міської влади. У зв’язку з тим, що власникам приватних аптечних 

мереж не вигідно відкривати свої об’єкти на околицях міста депутатам спільно  

з виконавчими органами міської ради необхідно знайти альтернативне рішення 

для розв’язання вищезазначеної проблеми.  

 

 Гамальчук М.П., голова постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді  

і спорту та соціальної політики, який наголосив на тому, що комунальні аптеки 

потрібно відкривати на всій території міста, а не лише у віддалених 

мікрорайонах. Повідомив, що найближчим часом на аптечні заклади чекають 

зміни і ліки будуть відпускатися лише по рецептах, а це може призвести до 

зменшення приватних аптек та аптечних пунктів.  
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 Табалов А.О., секретар Міської ради міста Кропивницького, який 

підтримав пропозицію депутата міської ради Гамальчука М.П. щодо відкриття 

комунальних аптек на всій території міста. Звернув увагу присутніх на те,  

що саме створення комунальної мережі аптечних закладів допоможе вирішити 

питання щодо відкриття аптечних пунктів у віддалених мікрорайонах міста  

і мешканці будь-якого мікрорайону зможуть купувати ліки за нижчими цінами. 

Також запевнив, що комунальна аптечна мережа користуватиметься значним 

попитом у всіх куточках міста Кропивницького та запропонував доручити 

управлінню охорони здоров’я міської ради підготувати на спільне засідання 

постійних комісій інформацію щодо можливості розміщення комунальних аптек 

на території закладів охорони здоров’я міста. 

 

 Цертій О.М., член постійної комісії Міської ради міста Кропивницького  

з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку, який запропонував департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій, управлінню охорони здоров’я міської ради спільно  

з депутатами міської ради опрацювати бажані місця розміщення комунальних 

аптек на їх виборчих округах з метою визначення кількості об’єктів на території 

міста та щорічних витрат на утримання комунальної аптечної мережі.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити управлінню охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького на розгляд спільного засідання постійних комісій Міської ради 

міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики підготувати та надати: 

аналітичну інформацію щодо розміщення у закладах охорони здоро’я міста 

Кропивницького аптек та аптечних пунктів із зазначенням термінів дії договорів 

оренди, розміру орендної ставки та плати за оренду нерухомого майна;  

конкретні пропозиції щодо можливості розміщення комунальних аптек на 

території закладів охорони здоров’я міста Кропивницького. 

 

2. Доручити департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій, управлінню охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького 

спільно з депутатами Міської ради міста Кропивницького опрацювати місця 

розміщення комунальних аптек та надати на розгляд спільного засідання 

постійних комісій Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку та з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики 

алгоритм та механізм створення комунальної мережі аптечних закладів в місті 

Кропивницькому з необхідним фінансуванням, оптимальною кількістю 

аптечних закладів та оптимальними місцями їх розташування. 

Результати голосування: 

«за» – 11 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Макарук О.О., яка пояснила присутнім підстави щодо підготовки проекту 

рішення Міської ради міста Кропивницького № 3010 «Про звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького до Голови Верховної Ради України та 

Прем’єр-міністра України щодо фінансової незабезпеченості галузі «Охорона 

здоров’я» м. Кропивницького» та ознайомила з основними його положеннями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького  

№ 3010 «Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Голови 

Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо фінансової 

незабезпеченості галузі «Охорона здоров’я» м. Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 11 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії з питань бюджету,  

податків, фінансів, планування та  

соціально-економічного розвитку   О.КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

Секретар комісії       К.ШАМАРДІНА 

 

 

 

Голова комісії з питань охорони  

здоров’я, освіти, культури, молоді  

і спорту та соціальної політики    М.ГАМАЛЬЧУК 

 

 

Секретар комісії       Т.ВОЛКОЖА 


