
Протокол засідання громадської ради

16.02.21р. м. Сватове 10-30, мала зала
Присутні: 10 членів громадської ради, з них 1 - в тел. режимі.
Запрошені:
Чесних В.С. - голова Сватівської РДА
Акименко А.М. - заступник голови РДА 
Літвівнова О.В. - головний спеціаліст РДА 
Русанова Л.П. - голова Сватівської районної ради 
Корлякова Ірина Борисівна заступник Сватівського міського голови 
Риженкова О.А. - директор КНП «Сватівська БПЛ»
В роботі засідання беруть участь:
Стешенко Віталій Васильович
Калашніков Володимир Федорович
Бабич Світлана Прокорівна -ініціативний громадський діяч
Перед початком засідання присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять 
загиблих воїнів під час проведення ООС
Порядок денний:
1. Розгляд заяви Огданської Ю.В. про вихід з громадської ради у зв'язку з 
отриманням мандата депутата районної ради.
2. Напрямки розвитку Сватівської багатопрофідьної лікарні в умовах 
децентралізації та пандемії
3. Взаємодія влади з населенням у вирішенні нагальних питань
4. Різне
По першому питанню слухали Ірху Ю.С., який проінформував присутніх про 
вихід з громадської ради Огданської Ю.В. у зв’язку з отриманням мандата 
депутата районної ради. Юрій Сергійович подякував Юлії Василівні за плідну 
роботу і висловив побажання на подальшу співпрацю.
Огданська Ю.В. , яка пообіцяла надалі співпрацювати з громадською радою, але 
тепер у якості депутата райради.
Пропозиція голосувати:
За-10 (десять)
Проти - 0 (нуль)
Утримались - 0 (нуль)
Рішення прийняте.
По другому питанню слухали Риженкову О.А, з інформацією про напрямки 
роботи Сватівської багатопрофільної лікарні в умовах децентралізації та 
пандемії. Олена Анатоліївна зазначила, що у зв’язку з децентралізацією змінився 
власник Сватівської БПЛ. Триває залучення та навчанням лікарів, придбано 
оснащення, очікується поставка КТ, планується придбання рентгенологічного 
апарату на три лікаря, кульпоскопа, мамографа . Що до роботи в умовах пандемії 
- зроблено всі закупівлі по протоколу. Багато меценатів, які допомагають не лише 
фінансово, а й надають гуманітарну допомогу.
Виступили:
Ірха Ю.С., зауважив, що у лікарні вже два тижні проблема з нестачею хліба. Чому 
не повідомили керівників?



Риженкова О.А, відповіла, що кошти на придбання хліба відсутні. На разі 
тривають тендерні торги.
Корлякова І.Б. запевнила, що після засідання відбудеться нарада і питання з 
нестачею хліба для пацієнтів стаціонару буде вирішено.
У присутніх членів громадської ради виникло багато питань щодо роботи 
Сватівської БПЛ. Зокрема, забезпечення БПЛ спеціалістами та виділення житла 
для лікарів, надання безоплатних та платних послуг, лікування хворих з 
інсультом, інфарктом, харчування пацієнтів у стаціонарі, роботи рентгенкабінету 
тощо. Олена Анатоліївна також зазначила, що обстеження в Сватівській БПЛ за 
направленням сімейного лікаря є безкоштовним.
В обговоренні взяли участь:
Чесних В.С., Русанова Л.П., Ляшов О.І. Карауш О.М., Ширков А.О., Стешенко 
В.В, Бабіч С.П.
По другому питанню інформацію прийнято до уваги.
По третьому питанню слухали Ірху Ю.С., який зауважив, що люди вийшли на 
вулиці висловити своє невдоволення, бо вкладали власні кошти в підведення газу, 
а олігархи отримують прибутки. Хто зможе мені наразі надати інформацію по 
розподілу?
Виступили:
Калашніков В.Ф, який зауважив, що ніхто з олігархів не буде думати за 
населення. Луганськгаз не передивляється плату за транспортування. Все треба 
брати до своїх рук.
Бабіч С.П., зазначила, що договір на транспортування зі мною ніхто не 
підписував. Треба за все боротися,
Пропозиція скласти спільне звернення і розповсюдити серед мешканців району, 
щоб люди йшли до суду і відстоювали право власності.
Ірха Ю.С. зауважив, що доки не буде нагляд за роботою монополій - результату 
не буде.
Пропозиція ознайомитись з проектом звернення до секретаря РНБО України 
Данілова О.М.

Проект звернення

Секретарю Ради 
національної безпеки та оборони України 
Данілову О.М.

Зараз у суспільстві назріває напруга, пов’язана з необгрунтованим підняттям цін 
на енергоносії та платою за їх транспортування. Люди не мають можливості у 
необхідному обсязі користуватися енергоносіями, оскільки їхні заробітні плати та 
пенсії непомірно низькі. Через вже закриті телеканали Медведчука до населення 
доносилася недостовірна інформація щодо провальної політики профільних 
міністерств та влади в цілому. При цьому, засоби масової інформації замовчували, 
що власниками газових та енергетичних систем є приватні компанії, котрі 
отримують надприбутки на фоні зубожіння народу. На наш погляд ці компанії 
можуть бути причетні до навмисної дестабілізації суспільства в країні через 
контроль цінової політики.



Володіння енергоресурсами приватними компаніями ставить під загрозу 
національну безпеку країни та порушує конституційні права громадян.
Враховуючи вищесказане, пропонуємо Вам розглянути на засіданні Ради 
національної безпеки та оборони України наступні питання:
1. Повернення в державну власність енергетичної та газової галузей в повному 
обсязі.
2. Унеможливити управління приватними структурами стратегічно важливих 
галузей економіки країни та життєзабезпечення українського народу.
3. Переглянути та привести у відповідність до заробітної плати та пенсії плату 
населення за спожиті енергоресурси.

Голова громадської ради Ірха Ю. С.
при Сватівській РДА

Ірха Ю. С. звернувся до голови районної ради з проханням підтримати звернення 
громадської ради, розповсюдити серед ОТГ району та ініціювати його підтримку. 
Русанова Л.П. зазначила, що звернення підтримаємо.
Ірха Ю.С. Пропозиція прийняти даний проект за основу
Пропозиція голосувати
За -10 - (десять)
Проти - 0 (нуль)
Утримались — 0 (нуль)
Рішення прийняте.
Виступили: Русанова Л.П. з інформацією щодо підписання Меморандуму 
голови Сватівської районної ради з головами ОТГ. Людмила Павлівна зазначила, 
що меморандум буде підписано з метою співпраці, обміну досвідом, вирішення 
загальних (кадрових) питань, проведення спільних заходів
Карауш О.М. - запропонувала створення громадських рад при новостворених ОТГ 
для вирішення загальних питань.
Корлякова О.Б. зазначила, що головою міськради вже надано розпорядження про 
створення громадської ради при міськраді.

У четвертому питанні «Різне» розглядалися нагальні питання. Присутні мали 
змогу отримати відповіді від керівників району.
Огданська Ю.В. передала звернення від мешканки с. Маньківка А.Ананченко про 
те, що діти не можуть потрапити до школи, бо автобус зламався. У родині троє 
дітей, а планшет один, тому доступу рівного до навчання діти не мають. Прохання 
виділити резервний автобус ( у селі 21 дитина) для підвозу дітей.
Корлякова О.Б. зазначила, що резервний автобус є, але там проблеми з дорогою. 
Така ж проблема у селах, які приєдналися до ОТГ, але не мають транспортного 
зв’язку.
Олена Борисівна також зазначила, що планується придбати сміттєвоз, щоб сміття 
вивозити згідно санітарних норм.
Чесних В.С. зауважив, що проблема з дорогою Сватове - Білокуракине. Треба 
вирішувати спільно питання громадами Сватівської ОТГ та Білокуракине.
Русанова Л.П. зауважила про економічність та неспроможність новостворених 
ОТГ



Стешенко В.В. поцікавився, який важель має районна рада на Нижньодуванську 
ОТГ, адже план економічності та спроможності ОТГ був прорахований 
економістами?
Інформацію було прийнято до відома. 
Порядок денний вичерпано.
Засідання оголошено закритим.

Голова громадської ради 
при Сватівській РДА


