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ІЗ СЕСІЇ МІСЬКРАДИ

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

ВЛАДА
ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІ-

МИ ПОТРЕБАМИ – ОСОБЛИВА УВАГА
З метою забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної 
середньої освіти на 40-й сесії Нетішинської міської ради VII 

скликання від 30 березня 2018 року №40/2415 у нашому 
місті було утворено «Інклюзивно – ресурсний центр». У 

червні цього року відбувся конкурс на посаду директора 
ІРЦ, переможцем якого стала Ольга Гуменюк. Розпоряд-

женням міського голови від 13 липня 2018 року Ольгу 
Володимирівну було 

призначено дирек-
тором закладу та 

укладено контракт на 
3 роки. 

20 вересня відбулося 
відкриття «Інклюзив-

но-ресурсного центру» 
Нетішинської міської 

ради. На захід завіта-
ли заступник міського 
голови Ольга Бобіна, 

начальник управління 
освіти виконавчого комі-

тету міської ради Василь 
Мисько, представники 
методичного кабінету, 
керівники дошкільних, 

загальноосвітніх та 
позашкільних навчаль-

них закладів, батьки 
особливих діток. На день 

народження прийнято 
ходити з подарунками, цього правила дотримались всі запрошені. 
Очільник управління освіти Василь Мисько вручив директору ІРЦ 

Ользі Гуменюк подарунковий сертифікат та побажав усім працівни-
кам закладу, діткам та їхнім батькам здоров’я та плідної співпраці. 

Гарний настрій присутнім дарували талановиті вихованці Boys 
band «NS», керівником яких є Ольга Дьячина.

Директор «Інклюзивно-ресурсного центру» Ольга Гуменюк пред-
ставила команду спеціалістів, які були прийняті на посади за ре-
зультатами проведеного конкурсу: вчителя-дефектолога Вікторію 
Чернявку, вчителя-логопеда Олесю Зайцеву, практичних психологів 
Тетяну Галах і Людмилу Беземенну. Продемонструвала Ольга Во-
лодимирівна усім запрошеним новий освітній заклад та подякувала 
міській владі за підтримку у створенні освітнього середовища для 
особливої малечі. Завдяки спільним зусиллям у центрі створено всі 
умови для успішної роботи з дітьми. За кошти місцевого бюджету 
зроблено поточний ремонт, закуплено спеціальне обладнання на 
суму 124 тис. грн. За кошти з державної субвенції у сумі 126 тис. грн. 
придбано меблі та дидактичні матеріали. Освітній заклад у Нетішині 
оснащено кімнатами для індивідуальної та групової роботи логопеда, 
практичного психолога, дефектолога. Кожен кабінет – із сучасним об-
ладнанням та методично-дидактичними матеріалами. Зона корекції 
звуковимови, матеріали для обстеження мовлення дітей, ігрове за-
безпечення логопедичних занять, пересувні меблі та розвиваючі ігри, 
гімнастична стінка, сухий басейн з кульками, спортивний інвентар – 
основні зони комплексної терапії. Саме у цих комфортних умовах по 
вул. Миру, 12 юні нетішинці віком від 2 до 18 років, які мають особливі 
потреби, та діти з інвалідністю матимуть змогу безкоштовно отриму-
вати фахову допомогу від професіоналів. 

У ЗОШ №1 З’ЯВИТЬСЯ СУЧАСНА 
БІБЛІОТЕКА-МЕДІАТЕКА 
Багатофункціональні культурні та освітні осередки стали 

трендом останніх років в усьому світі. Щоправда, в Україні 
часто йдеться не так про створення з нуля, як про «повер-

нення життя» до вже існуючих закладів освіти, культури 
чи дозвілля. Одним 

із варіантів нового 
обличчя традиційної 

бібліотеки є медіа-
тека. Керуючись 

досвідом інших міст, 
КП НМР «Агенція 

місцевого розвитку» 
спільно з ГО «Успішна 
молодь Нетішина» та 

управлінням освіти 
виконавчого комітету 

міської ради вирішили 
створити на базі ЗОШ 

№1 бібліотеку-медіатеку, яка стане сучасним привабливим 
місцем для школярів та вчителів. «У липні цього року ми по-
дали заявку на грантовий конкурс від Українського культур-

ного фонду, а у серпні нам повідомили гарну звістку – наш 
проект пройшов усі етапи відбору та отримав підтримку 

Фонду», – розповідає куратор проекту, професіонал з інно-
ваційної діяльності «АМР» Вікторія Гаврилюк.

24 вересня працівники «Агенції» спільно з ГО «Успішна молодь 
Нетішина» підписали угоду з Українським культурним фондом. Се-
ред 800 заявок  спільний проект під назвою «Розвиток культурного 
та інтелектуального потенціалу усіх учасників освітнього процесу 
міста Нетішина шляхом створення сучасної бібліотеки-медіатеки» 
визнаний експертами одним із кращих та отримає від Фонду фінан-
сування у сумі 230 тис. 234 грн. 8 коп. Також на позачерговій сесії 
міської ради народні обранці підтримали співфінансування вигра-
ного гранту та виділили близько 117 тис.грн. на його реалізацію. 

У рамках гранту передбачено ремонт приміщення шкільної бі-
бліотеки ЗОШ №1, оновлення інфраструктури, придбання сучас-
ного обладнання та меблів, що дозволить перетворити бібліотеч-
ний простір на культурно-мистецьке середовище. Тут з’явиться 
робоча, дослідницька, ігрова та зона творчості для учнів та педа-
гогів. Діти зможуть не тільки брати і читати книжки, але й користу-
ватися сучасними технологіями, проводити своє дозвілля, шукати 
корисну інформацію на просторах Інтернету, відвідувати цікаві 
заходи. Координатори будуть впроваджувати освітній проект про-
тягом двох місяців. Вітаємо і бажаємо успіхів!

Відділ з оргпитань 
виконкому міськради

Чи варто надіятися на пер-
винну допомогу, якщо немає 

угоди з лікарем
На день проведення координаційної 

ради у місті було укладено  21 419 угод 
з сімейними лікарями. З них 6 200 – діти 
до 18 років, що складає 90%. Про це про-
інформувала присутніх Лариса Клочай,  
директор Центру ПМСД. Наразі залиша-
лося тільки 300 вільних місць для дорос-
лого населення. Не вистачає у первинці  
сімейних лікарів. До речі, ця тенденція 
спостерігається не тільки в нашому мі-
сті,  а й в області. На сьогодні вакант-
ними залишається до 1 000 лікарських 
посад.  Лариса Клочай запевнила,  що 
первинну допомогу надаватимуть і тим,  
хто не уклав угод з лікарями. Працюють 
чергові кабінети, де приймають пацієн-
тів з гострими патологіями. Збереглося 
й обслуговування за дільничним прин-
ципом  мешканців міста, які не підписа-
ли декларацію з лікарем, а також у разі  
відсутності сімейного лікаря. Говорила 
директор Центру ПМСД і про профілак-
тичний напрям роботи - Школу здоров’я, 
яка запрацює вже найближчим часом. 
Перша зустріч запланована зі старшо-
класниками та педагогами зош №1.

Епідситуація із захворюва-
ності на туберкульоз у місті 

нестабільна 
Про стан епідситуації із захворюваності 

на туберкульоз у місті  за 9 місяців цього 
року доповідала лікар-фтизіатр Валенти-
на Нікітчук. Зокрема фахівець зауважила, 
що епідситуація із захворюваності на ту-
беркульоз у місті нестабільна. Так, за 6 
місяців цього року у місті виявили 8 хво-
рих. Всього на обліку перебуває 46 осіб. 
Наразі хронічних хворих на цю недугу 
немає. У 50% хворих туберкульоз вияв-
ляють під час медоглядів. Не залишила 
поза увагою В.Нікітчук і прикрий випадок, 
який стався у серпні  - від активного ту-
беркульозу помер 25-річний чоловік. За 
словами лікаря, він вів аморальний спо-
сіб життя, останній раз флюорографію 
проходив ще у 2016 році. В інфекційне 
відділення потрапив вже у тяжкому стані.

Щодо туберкулінодіагностики,  то нею 
охоплено 61,2 % дитячого населення. З 
цього приводу В.Нікітчук зауважила, що 
пробу Манту почали застосовувати ще з 
1908 року для діагностики туберкульозу. 
Бактерії туберкульозу за цей час видоз-
мінилися. Отож, вона тільки на 60-70% ві-

дображає те,  що хочуть бачити лікарі. В 
інших країнах від неї вже відмовляються, 
а користуються іншою. 

Інфекційних хвороб можна 
запобігти шляхом імунопро-

філактики
Особливу увагу на координаційній раді 

приділили питанню охоплення профілак-
тичними щепленнями населення міста, 
зокрема учасників навчального процесу. 
Голова координаційної ради Ольга Бобі-
на озвучила  зміст спільного листа МОЗ 
та МОН, що надійшов головам держав-
них адміністрацій. Міністерства просять 
взяти під особистий контроль організацію 
заходів, спрямованих на попередження 
захворюваності населення на інфекційні 
хвороби, яких можна запобігти шляхом 
імунопрофілактики. З огляду на це На-
талія Кравчук, завідувач Нетішинським  
міськрайонним відділом ДУ «Хмельниць-
кий ОЛЦ МОЗ України», зосередила ува-
гу присутніх на  епідситуації в місті щодо 
інфекційних захворювань в цілому. Фахі-
вець зокрема зауважила, що цьогоріч не 
фіксували спалахів інфекційних захворю-
вань. Коротко зупинилася на інфекціях, 
які рідко реєструються, але в місті були 
зафіксовані. Зокрема,  це - гастроентеро-
коліти (124 випадки), сальмонельоз (9), 
кір (2), кашлюк (4), вірусний гепатит В (1), 
хвороба Лайма (1), грип (60). Щодо кору, 
то його завезли  до нашого міста з інших 
регіонів. Захворювання було локалізова-
но, оскільки хворі перебували в оточенні 
щеплених. А от щодо грипу, то Н.Кравчук 
поінформувала, що, за прогнозами МОЗ, 
епідсезон має розпочатися в жовтні і три-
ватиме аж до травня.

Ірина Халманова, заступник директора 
Центру ПМСД,  розповіла, що щеплення 
проводяться у кабінеті для щеплень та 
бригадним методом по школах. От тільки 
шкода, за її словами, що  штатним роз-
писом Центру ПМСД не передбачена ро-
бота лікарів по школах і садочках. Отож, 
вважає, що медсестри та завідувачі до-
шкільних закладів мають взяти під  кон-
троль направлення дітей на щеплення. 
І.Халманова запевнила, що вакцина, яка 
використовується для щеплень у нашо-
му Центрі, ліцензована, сертифікована, 
є можливість ознайомитися з інструкція-
ми. Надходить вона з центральної бази 
імунопостачання з Хмельницького. Тран-
спортується за принципом «холодового 
ланцюга». Дотримуються температур-

ного режиму зберігання і на місці. Проте 
акцентувала увагу, що досі користуються 
холодильниками 1989 року випуску.

Вакцини від усіх інфекційних хвороб, 
передбачених календарем щеплень, на-
разі доступні. Щодо охоплення населен-
ня нашого міста вакцинацією,  то воно  у 
відсотковому співвідношені не відрізня-
ється від обласного показника. За інфор-
мацією І.Халманової, ускладнень після 
вакцинації  у місті не зареєстровано. По-
стійно здійснюється моніторинг реакцій 
на щеплення. Наразі вони реєструються у 
близько  30% вакцинованих. Проте лікар 
радила не боятися реакцій, через 1-2 дні 
вони минають. Наразі, за словами т.в.о. 
головного лікаря СМСЧ м.Нетішина Ва-
лентини Щуклої, передбачити, якою буде 
реакція на щеплення, лікарі не  можуть. 
Не відповідають вони і за якість вакци-
ни. «У нас є сертифікат, який свідчить, 
що вакцина якісна», - зауважила вона. 
В.Щукла розповіла, що лікарі нашої мед-
санчастини, в тому числі вона та  І.Хал-
манова,   на власному прикладі взялися 
розвіювати  міфи про  індійську вакцину 
– активно долучилися до щеплень  від 
дифтерії саме цією вакциною.   

Як виконується 
у місті урядова програма 

«Доступні ліки»
У І півріччі на реалізацію програми «До-

ступні ліки» щомісяця у місті витрачали 
21 216 грн. На друге півріччя передбаче-
но по 23 700 грн. на місяць. За словами 
Л.Клочай, цих коштів не достатньо, щоб 
задовольнити потребу усіх містян. При 
розподілі коштів береться до уваги кіль-
кість диспансерних хворих.  Проте ніхто 
не враховує, зауважила Л.Клочай, що 
діти привозять у місто своїх батьків, щоб 
доглядати за ними. А вони також претен-
дують на «доступні» ліки.

Реорганізація КМЗ НМР 
«СМСЧ м.Нетішина»: процес 
невідворотний, та чи на часі?

Говорили того дня і про реорганізацію 
КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішина» шляхом 
перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство. Зокрема т.в.о. головного лі-
каря медсанчастини Валентина Щукла за-
уважила, що процес реформування медич-
ної галузі – не зупинити, проте, на її думку,  
не варто поспішати. Якщо з первинною 
допомогою було все зрозуміло з самого по-
чатку, то по вторинці  і МОЗ не має чіткої 
картини, що буде «на виході». Є тільки дум-
ки окремих фахівців з цього приводу. 

В.Щукла висловила думку, що   питан-
ня реорганізації СМСЧ м.Нетішина треба 
добре вивчити, залучивши представників 
влади, фінансистів, аби не наробити по-
милок.

Галина КОСІК

Першим депутати розглянули пи-
тання про внесення змін до рішен-

ня 75-ої сесії Нетішинської міської ради 
VІ скликання від 7 липня 2015 року «Про 
місцеві податки і збори», зокрема про 
податок  на лісові землі.  

Законом України від 10.07.2018 
№2497-VIII «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та деяких 
законів України щодо стимулювання 
утворення та діяльності сімейних фер-
мерських господарств» була внесена 
поправка, що передбачає земельний 
податок на всі лісові землі України. За 
попередньою системою оподаткуван-
ня справлявся податок за лісові землі, 
як складова рентної плати. Об’єктом 
оподаткування рентною платою за спе-
ціальне використання лісових ресурсів 
була заготовлена деревина в деревос-
танах понад  40 років та другорядні лісо-
ві матеріали, побічні лісові користування 
та використання корисних властивостей 
лісів (рекреація, спорт, оздоровлення 
тощо). При цьому 50% суми податку 
вносилися до державного бюджету, а 
50%  - до місцевого. Складовою цього 
податку був і земельний податок. Чи-
стий земельний податок надходив до 
місцевого бюджету, обраховувався на 

нелісові землі, що є в складі земель лі-
согосподарського призначення, на яких 
розміщені сільськогосподарські угіддя, 
споруди і адмінбудівлі  підприємств лісо-
вого господарства, лінії електропередач 
тощо. При застосуванні нових норм, ок-
рім рентної плати, передбачається на всі 
лісові землі ще один податок (фактично 
це подвійне оподаткування). З огляду на 
це, на сесійному засіданні до депутатів 
звернувся   директор ДП «Славутський 
лісгосп» Віктор Сапожнік з проханням 
піти назустріч лісовому господарству 
та встановити  пільги щодо сплати зе-
мельного податку на лісові землі. Міс-
цеві обранці дослухалися до лісівників і  
затвердили  податок за землі лісогоспо-
дарського призначення  (незалежно від 
місцезнаходження) у розмірі 0,02 % від 
їх нормативної грошової оцінки, податок 
на землі лісогосподарського призначен-
ня за межами населених пунктів, нор-
мативну грошову оцінку  яких не прове-
дено, - 0,2 % від нормативної грошової  
оцінки одиниці площі ріллі по області.

На позачерговій сесії депутати внесли 
також  зміни до бюджету міста на 2018 
рік, перерозподіливши обсяг видаткової 
частини  бюджету міста. Зокрема  на 2 
948 тис.грн. зменшили кошти для КП 

«Благоустрій» на придбання бруківки  і 
спрямували  їх на заробітну плату пед-
працівникам з нарахуваннями  (грошову 
винагороду за ст. 57 ЗУ «Про освіту», 
підвищення посадових окладів педпер-
соналу на 10%, на преміювання праців-
ників НВК з нагоди 30-річчя закладу) та 
участь зразкового ансамблю бального 
танцю «Шарм» у Міжнародному фести-
валі  для дітей  і молоді  у Чехії. 100 546 
грн., які передбачалися для КП «Ком-
форт» на закупівлю пластикового човна, 
спрямували на оплату праці працівників 
та на  придбання господарських товарів і 
спецодягу. 94 538 грн., зекономлених ви-
конавчим комітетом міської ради під час 
придбання кондиціонерів,  підуть на по-
точний ремонт підвального приміщення 
адмінбудівлі.  З 286 тис.грн., що перед-
бачалися для КП «Комфорт», понад 116 
тис.грн. направили на співфінансування 
грантового проекту, який виграла Аген-
ція місцевого розвитку,  та понад 170 
тис. – на проектні роботи будівництва 
дошкільного закладу в районі зош №4. 

Одним із рішень депутати надали зго-
ду на передчу 4-х об’єктів з державної у 
комунальну власність, зокрема під’їзної 
автодороги  №13 (від автодороги №1 до 
«піонерної» бази), під’їзної автодороги  
№2 (від автодороги №1 до АТП ВАТ «УБ 
ХАЕС»), майданчика для проведення 
культурно-масових заходів та «першої 
черги» міського кладовища.

Галина КОСІК

Оподаткували лісові землі
20 вересня відбулася  45-а  (позачергова) сесія міської ради.  При-

водом до її скликання стало прийняття ставок земельного податку 
для лісових земель. Окрім того,  депутати внесли зміни до бюджету 
міста на 2018 рік. 

Щеплення від інфекційних хвороб – 
ПІД ОСОБЛИВИЙ КОНТРОЛЬ

Стан підписання декларацій з сімейними лікарями, епідситуація 
у місті щодо туберкульозу та інших інфекційних захворювань, 

реалізація урядової програми «Доступні ліки», реорганізація СМСЧ м.
Нетішина – ці питання було винесено на розгляд координаційної ради 
з питань охорони здоров’я, яка відбулася  20 вересня у хабі під голо-
вування заступника міського голови Ольги Бобіної.


