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КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьмого скликання 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, 

охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та партнерських зв’язків за 

участю діловодів та медичних працівників закладів охорони здоров'я  

Кобеляцької міської ради 

 

12 листопада 2021 року   м. Кобеляки    №  

 

Головуючий: Мельник Андрій Іванович – голова постійної комісії міської 

ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, 

спорту та партнерських зв’язків.  

Присутні члени постійної комісії з питань соціального захисту, охорони 

здоров’я, освіти, культури, спорту та партнерських зв’язків: Мельник 

Андрій Іванович, Омеляненко Вікторія Миколаївна, Горбенко Олександр 

Григорович. 

Відсутні члени постійної комісії: Ялова Алла Станіславівна, Гординська 

Тамара Василівна. 

 

Беруть участь: 

1. Копелець Олександр Олександрович – Кобеляцький міський голова. 

2. Китайгора Сергій Іванович – заступник Кобеляцького міського голови. 

3. Постольник Олена Юріївна – керуючий справами (секретар) Виконавчого 

комітету Кобеляцької міської ради. 

4.  Деркач Аліна Олегівна – начальник юридичного відділу апарату 

Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради.   

5. Джевела Наталія Миколаївна – в. о. головного лікаря Комунального  

некомерційного підприємства «Кобеляцький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради. 

6. Казирод Володимир Олексійович – головний лікар Комунального  

некомерційного підприємства «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької 

міської ради.  

7. Шипко Олександр Юрійович – головний спеціаліст з питань цивільного 

захисту та мобілізаційної роботи апарату Виконавчого комітету Кобеляцької 

міської ради. 

8. Діловоди Кобеляцької міської ради: Калішенко А. А., Червона Т. О., 

Волошко О. М., Фещенко А. М., Лисенко С. В., Груба Н. В. 
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9. Сімейні лікарі: Бабій Т. О., Шептуха В. П., Шевченко Ж. М., Петренко     

І. М., Попруга Ю. І., Стриженко Т. О., Кльонова О. О., Липка Н. В., 

Клименко Т. В., Анісімова І. Ю. 

10. Медичний персонал: – Жукова З. О., Сербіна О. М., Дикопавленко І. В., 

Гуль С. І., Ярова С. П., Савченко Л. Г., Тараненко Ю. С., Самокиша Н. М., 

Приймак-Турчина Н. О., Бровко О. В., Байрак А. Г., Квашина Р. М. 

  

Порядок денний: 

1. Про стан запобігання поширенню гострого респіраторного 

захворювання «COVID-19» на території Кобеляцької міської ради. 

 

Приймається порядок денний 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували - 0  

 

1. Про стан запобігання поширенню гострого респіраторного захворювання 

«COVID-19» на території Кобеляцької міської ради. 

СЛУХАЛИ: Джевелу Н. М., в. о. головного лікаря Комунального  

некомерційного підприємства «Кобеляцький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради, яка повідомила, що лікарі 

сімейної медицини борються з поширенням коронавірусної хвороби, та деякі 

громадяни ведуть себе не зовсім адекватно, приховують показники 

температури тіла, не дотримуються карантинних вимог і навіть ті, що знають, 

що у них ковід, наражають інших на небезпеку. Сімейні лікарі дотримуються 

всіх вимог Міністерства охорони здоров'я, лікують хворих вдома і 

приймають у поліклініці. Середніх і тяжких направляють на стаціонарне 

лікування. Хвороба підступна, стан здоров'я може швидко погіршуватися, 

обвинувачувати в цьому сімейного лікаря не варто. Буває так, що ПЛР-тест 

негативний, а стан пацієнта тяжкий. Стараємося це вирішити позитивно і 

госпіталізувати його вчасно. Також багато часу забирає вакцинація, в якій 

постійно задіяні медпрацівники. 260 осіб було вакциновано вчора, здійснено 

виїзди в шість населених пунктів громади. Це забирає багато часу. 

Проводяться бесіди, запрошуються люди, формуються списки, а вони 

можуть не прийти чи відмовитися. Ще й дані про щеплення потрібно внести 

в систему в цей же день, що також забирає багато часу. 7 040 осіб отримали 

повну вакцинацію. Коли виїжджають на села сімейні лікарі, вони 

позбавляють своїх пацієнтів з Кобеляк лікуватися у свого лікаря. В 

середньому у нього на прийомі вдень буває 20 осіб. На селі він приймає дві - 

три людини. І ці громадяни, що у Кобеляках, або йдуть до іншого лікаря, або 

приходять в інший день.  

ВИСТУПИЛИ: 

Копелець О. О., міський голова, який зауважив, що на території громади 

ситуація з ковідом плачевна. В кінці кінців органи місцевого самоврядування 

будуть крайніми, тому що до нас звертаються і пенітенціарна служба, і 

військкомат та інші. Ситуація, яка склалася з ковідом, створює багато 
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запитань, в тому числі чому ми не проводили вакцинацію і профілактику 

разом з усім цивілізованим світом. На мою думку, ми не повинні шукати 

крайнього і когось карати, хоча і є багато запитань як до Володимира 

Казирода, так і до Любов Коломієць. Люди з сіл змушені їхати в Кобеляки,  

наймати машину чи їхати автобусом, в цей час заражають інших пасажирів 

та інших людей в лікарні, щоб потрапити на прийом. Це неприйнятно. 

Хотілося б звернутися до сімейних лікарів і наголосити, що це загальна 

проблема. Я погоджуюся з першим заступником директора Департаменту 

охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації, начальником відділу 

медицини катастроф та мобілізаційної роботи Департаменту охорони 

здоров'я Полтавської облдержадміністрації, заступником начальника штабу з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру Володимиром Мохначовим, що більшість людей, які померли в 

нашій лікарні, були привезені вже тяжкими. Ми повинні так організувати 

роботу, щоб населення навіть найвіддаленіших сіл громади отримало 

необхідну, повноцінну медичну допомогу. Разом повинні зробити все, щоб 

не було напруги. Нікому не стане легше, якщо наша територія перейде в 

«червону» зону, якщо наших дітей залишать вдома, коли й так навчання не 

на належному рівні. На моє переконання, примушувати насильно громадян 

вакцинуватися не потрібно. Також я хочу, щоб у нас не було жодної людини, 

яку не прийняли на стаціонарне лікування. Мені надали графік виїздів 

сімейних лікарів. Кругом Ірина Анісімова, а деяких осіб взагалі немає. 

Прийде час і по заробітній платі розберемося. Я не вірю, що у лікаря 

Юрченка немає декларантів серед сільського населення. Так чому він не 

повинен приймати на селі? Сподіваюсь, що з понеділка вийде з лікарняного 

Любов Афанасіївна і ми продовжимо цю розмову. Давайте не будемо 

сваритися, а поборемо незгоди. Ми вчора на нараді з депутатами міської ради 

прийняли рішення, що у кожній амбулаторії двічі на тиждень повинен 

приймати лікар на постійній основі, щоб була довіра людей. Якщо він 

приїхав, а на прийом ніхто не прийшов, то це його недопрацювання. Так само 

це стосується середнього медичного персоналу. Хочеться, щоб всі 

домовились, організували свою роботу ефективно, поки є пік захворюваності.  

Казирод В. О., головний лікар Комунального  некомерційного підприємства 

«Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради, який повідомив, що 

хворі й надалі поступають у лікарню. Вони тяжкі, мешканці з усієї громади. 

Прийняти у відділення з сатурацією кисню в крові більше 93% ми не 

можемо. Збільшивши кількість зайнятих ліжок, ми потрапимо до «червоної» 

зони. На лікування можемо приймати тих, кого привозить екстрена медична 

допомога і кого направляють сімейні лікарі. І якщо сатурація становить 93% і 
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нижче, фактично ми приймаємо тяжких і дуже тяжких хворих. На 

сьогоднішній день із шести реанімаційних ліжок жодного вільного. 

Копелець О. О., міський голова, який зауважив, що розуміє, що ми не 

можемо приймати всіх, але зобов’язані приймати тих, хто цього потребує. 

Надходить інформація, що хворих привозять, а їм відповідають, що вони не 

потрібні. Якщо людина хвора на запалення легень чи серцевою хворобою, то 

розмістіть її окремо. 

Казирод В. О., головний лікар Комунального  некомерційного підприємства 

«Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради, який повідомив, що 

йому пацієнтів привозить екстрена медична допомога, яка оцінює стан 

пацієнта і сатурацію кисню в крові вона вимірює теж. 

Ярова С. П., медична сестра Коваленківського ФАПу, яка висловила 

невдоволення організацією роботи лікарів. Її зобов’язали організувати людей 

і повідомити їм про приїзд лікарів у село на 9-ту годину. Вони спізнилися 

приблизно на дві години, коли більша частина людей вже розійшлася, а нас 

звинуватили в тому, що ми погано запрошували на прийом.  

Копелець О. О., міський голова, який звернув увагу, що таких випадків не 

мало, людей допекло. Організація прийому людей повинна стати кращою і 

регулярною. Люди звикнуть до порядку, до графіку прийому лікарів. Коли 

немає лікаря, то приймуть середні медичні працівники. Лікар Шептуха 

приймає пацієнтів із Дашківки, Придніпрянського, Орлика, Вільховатки, 

Василівки. Це більше 5 тис. населення. Він не може фізично прийняти таку 

кількість людей.  

 

Шептуха В. П., сімейний лікар, який відповів, що у Василівці в нього немає 

жодного декларанта, у Вільховатці – 2, у Придніпрянську близько 80-ти,  

інші в Орлику та Дашківці. Про що йде мова не зрозуміло. 

 

Копелець О. О., міський голова, який наголосив, що ні в якому разі не хотів 

образити його. Фізично обслуговувати всі населені пункти неможливо і він за 

те, щоб з восьми амбулаторій всі працювали. Лікаря Шкроп «виїли» через 

ініціативу керівника, люди записалися до лікаря в Дніпропетровську область, 

а їй нічого не залишилось. Я до неї телефонував та вона категорично 

відмовилась. В лікаря Анісімової будуть пацієнти з Орлика та Радянського. 

Лікар Охріменко встигає ще й в Озера з’їздити. Я хочу, щоб в організації і 

вирішенні питання приймала участь і керівник ПМСД, щоб вона розказала, 

як вона це бачить. Віднесіться до цього з розумінням, хвороба ще вирує. Рано 

чи пізно це все закінчиться. Зараз всі обговорюють питання захворюваності і 

смертності від ковіду, але ніхто не обговорює смертність від раку, інсульту 

та інших хвороб. Та на сьогоднішній день є така проблема і не нам її 
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змінювати. Попрохав сімейних лікарів та діловодів Кобеляцької міської ради 

опитати людей: хто заключив декларації, а хто ні. Кількість декларантів не 

збільшується.  

 

Попруга Ю. І., сімейний лікар, яка зауважила, що Національна служба 

здоров’я України накладає на них санкції через переліміт пацієнтів, урізає 

фінансування. Майже у кожного сімейного лікаря по 2,5 тис. декларантів і 

люди продовжують йти. Вчора вона особисто була у чотирьох населених 

пунктах на щепленні й консультаціях. 

Копелець О. О., міський голова, який відповів, що не може їй заперечити, 

але хоче мати інформацію: у яких селах приймають лікарі й скількох людей 

оглянули. Можна сваритися й не погоджуватися, але саме по цьому питанню 

є бажання заслухати звіт керівника ПМСД на сесії міської ради. Нарікань на 

дану службу дуже багато. В селі, за межами міста Кобеляки, також люди. 

Склалася ситуація, що ми повинні приймати міри. Нам потрібно спільно 

працювати.  

Ярова С. П., медична сестра Коваленківського ФАПу, яка запитала, чи 

закриватимуть ФАПи з 01 січня, бо медичні працівники отримали 

попередження? 

Копелець О. О., міський голова, який відповів, що це питання також буде 

озвучене на сесії міської ради. Ви самі розумієте, що сімейних лікарів на 

кількість нашого населення повинно бути 16 чоловік. ФАПи закриваються 

саме тому, що недоотримуємо фінансування,  

Попруга Ю. І., сімейний лікар, яка повідомила, що вони не можуть 

заключати договори з більше ніж 2,5 тис. декларантів. Раніше було 1,8 тис. 

Деякі сімейні лікарі не виїжджають по селам через те, що у них там мало 

декларантів, а з тими що є, вони постійно на зв’язку. Також весь час 

працюють над збільшенням відсотку вакцинованих. Я займаюся своєю 

роботою і чому повинна когось приймати, щоб мої пацієнти залишились без 

уваги. Перебіг хвороби неочікуваний: покращення і різке погіршення.  

Копелець О. О., міський голова, який зазначив, що у нас повинно бути 16,5 

сімейних лікарів, і потім буде справедливий поділ. Ви переконані, що люди в 

селах не мають права на належне обслуговування. 

Попруга Ю. І., сімейний лікар, яка відповіла, що завантаженість й так 

занадто велика. Кожного пацієнта потрібно належно обслужити. 

Запропонувала міському очільнику отримати вакцину. 
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Копелець О. О., міський голова, який відповів, що в своєму віці і зі своїми 

хворобами має право не вакцинуватися.  

Попруга Ю. І., сімейний лікар, яка відповіла, що відповідно до 

законодавства він не повинен бути допущений до роботи, і протипоказання 

до вакцинації лише анафілактичний шок на перше щеплення. 

Копелець О. О., міський голова, який відповів, що це особисте рішення 

кожного, але надання належної медичної допомоги ми зобов’язані 

організувати.  

Липка Н. В., сімейний лікар, яка запитала, як міський голова бачить 

вирішення цього питання? 

Копелець О. О., міський голова, який відповів, що відкритий до пропозицій 

та зауважень. Він може помилятись, бо немає медичної освіти, але питає 

думку фахівців: як можна вирішити ці проблеми? 

Надійшла пропозиція із залу - шукати молодих спеціалістів. 

Копелець О. О., міський голова, який відповів, що лікарів шукаємо. Ми 

ведемо перемовини. І квартирним питанням займаємось і умовами 

повернення лікарів. 

Попруга Ю. І., сімейний лікар, яка повідомила, що прийшла постанова 

Кабінету Міністрів України про те, що з 8 листопада всіх не вакцинованих 

співробітників, які надають соціальні послуги, працівників державних 

адміністрацій відсторонити від роботи.  

Деркач А. О., начальник юридичного відділу апарату Виконавчого комітету 

міської ради, яка відповіла, що якщо відкрити саму постанову і уважно 

прочитати, то там вказано, що обов’язково здійснювати профілактичні 

щеплення повинні згідно з переліком професій. В ній вказані місцеві 

державні адміністрації. Це окремий орган державної влади. Міська рада - 

орган місцевого самоврядування, тому ми не підпадаємо під цей закон. Є 

законопроект про внесення змін. Цей закон хочуть розширити й внести туди 

інші органи місцевого самоврядування. Тоді будемо підпадати й ми. Та на 

даний час це питання упущене й в нас такого обов’язку немає.  

Попруга Ю. І., сімейний лікар, яка відповіла, що закон один для всіх.  

Національна служба здоров’я України та Міністерство охорони здоров’я 

України дозволило взяти дві тисячі людей і обслуговувати їх. Зауважила, що 

міський голова не повинен висловлювати свою неприязнь до вакцинації. 
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Копелець О. О., міський голова, який відповів, що не потрібно його 

незаконно змушувати до вакцинації. Був момент, коли його звинувачували в 

бездіяльності з приводу запобігання ковіду. Всім треба робити свою справу. 

Лікарі повинні переконувати, агітувати людей, а не примушувати. Висловив 

обурення, що розмови сьогодні не вийшло, але все ще попереду. 

Липка Н. В., сімейний лікар, яка запитала, чому лікарів ніхто не похвалить 

за те, що у них більше ніж по дві тисячі декларантів, а тільки висувають 

претензії.  

Копелець О. О., міський голова, який відповів, що багато разів повторив, що 

не шукає крайнього і нікого не звинувачує. Перед нами стоїть задача, яку 

потрібно вирішити. 

Липка Н. В., сімейний лікар, яка повідомила, що не знає яким шляхом 

можна вирішити проблему. Сімейні лікарі дуже зайняті, фізично не 

встигають. Навіть коли договір в людини не складений, вони не відмовляють 

їй, допомагають, нікого не відпускають і завжди тихенько обслуговують. 

Попруга Ю. І., сімейний лікар, яка доповнила, що навіщо їм їхати в села, в 

ту ж Павлівку, коли у неї немає там декларантів? Чому вона повинна 

обслуговувати тих, кого не знає? Своїх декларантів вона веде роками цілими 

сім’ями.  

Копелець О. О., міський голова, який запитав: чому лікарі тихо допомагають 

людям, а декларації не заключають? Не всі ж мають змогу приїхати в 

Кобеляки. Люди стали приїжджати останні пів року, коли міська рада 

запустила соціальний автобус.  

Попруга Ю. І., сімейний лікар, яка відповіла, що в селах є фельдшер. Тяжкі 

хворі викликають швидку. Пацієнти тримають зв'язок з сімейними лікарями, 

які надають їм електронні направлення, ведуть хворого по телефону до 

відділення. На це часто витрачається година. А в селі немає зв’язку. Лікар 

сидить і нічого не робить.  

Копелець О. О., міський голова, який повідомив, що з понеділка запросить 

спеціальну комісію, яка зробить аналіз і дасть оцінку роботи ПМСД. Багато 

хто не погоджується, але він буде наполягати, щоб у кожній амбулаторії 

приймав лікар, який буде здійснювати прийом двічі на тиждень, який буде 

забезпечувати роботу цього медичного закладу і двох середніх медичних 

працівників. Основна задача – забезпечити прийом сільського населення 

вдома, по місту проживання.  
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Попруга Ю. І., сімейний лікар, яка зауважила, що є протоколи лікування, 

яких вони повинні дотримуватися, тому що за це несуть відповідальність. 

Фельдшери постійно підтримують зв'язок із сімейними лікарями, які 

координують їхні дії: вони вимірюють сатурацію, по ній відбувається 

госпіталізація. Територіально відповідає той лікар, який раніше ніс 

відповідальність за цю ділянку.  

Копелець О. О., міський голова, який зауважив, що потрібно бути людяними 

і допомагати один одному. На жаль, сьогодні не зовсім вийшла розмова. Ще 

раз прошу переглянути своє відношення і знайти змогу спрацюватися для тих 

людей, які мають у цьому потребу. П’ять лікарів можуть забезпечити прийом 

у Кобеляках, інші мають приймати на селех. Якщо ми так не спрацюємо, 

люди поступають сюди з тяжким перебігом хвороби. Чим швидше ми 

зрозуміємо один одного, тим краще підуть справи.  

Попруга Ю. І., сімейний лікар, яка підкреслила, що ті люди, які піклуються 

про своє здоров’я і хвилюються за себе, давно заключили декларації, а інші - 

то питущі, то асоціальні. Їм потрібне обстеження та необхідно організувати 

їхню доставку до лікарні. 

Копелець О. О., міський голова, який зауважив, що це також люди. 

Мельник А. І., голова постійної комісії міської ради з питань соціального 

захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та партнерських 

зв’язків, який запропонував інформацію в. о. головного лікаря Комунального  

некомерційного підприємства «Кобеляцький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради Джевели Н. М. взяти до 

відома. 

 

Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: інформацію в. о. головного лікаря Комунального  

некомерційного підприємства «Кобеляцький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Кобеляцької міської ради Джевели Н. М. взяти до 

відома. 

 

 

 

Голова постійної комісії міської ради    

з питань соціального захисту, охорони  

здоров’я, освіти, культури, спорту та  

партнерських зв’язків   Андрій МЕЛЬНИК 
 


