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«Розвиток соціально-гуманітарної сфери Київщини -  
запорука добробуту людей та процвітання рідного краю»

Ні д ля  кого не секрет, що особливої 
уваги органів влади нині потребують 
охорона здоров’я, освіта, культура, 
інші напрямки соціально-культурного 
розвитку. Держава надто заборгува
ла в цьому перед своїми громадяна
ми. І стосується це не лише за
робітної плати. Саме тому ці питання 
постійно знаходяться в центрі уваги 
Київської обласної ради п ’ятого скли
кання. Що вдалося зробити, над чим 
сьогодні працюють депутати Київщи
ни —  наша розмова із заступником го
лови Київської обласної раду Лари
сою Піотрович (фракція БЮТ). Адже в 
облраді якраз вона і відповідає за 
втілення в життя соціально-гу
манітарної політики області.

—  Ларисо Максимівно, яку б ви дали 
оцінку результатам роботи ради з пи
тань розвитку соціально-гуманітарної 
сфери на Київщині? Чи є позитивні зру
шення за період, що минув з часу ос
танніх виборів?

— Об'єктивною оцінкою результатів 
роботи ради за минулий період є те, що 
область продовжує займати лідируючі 
позиції серед інших регіонів України. Це 
підтверджують результати комплексної 
оцінки соціально-економічного розвитку 
за підсумками 2007 року, яку проведено 
відповідно до постанови Кабінету М і
ністрів України.

Оскільки область добре справилася з 
надходженнями до обласного бюджету і 
дохідна його частина збільшилася майже 
на 30 мільйонів гривень, ми мали змогу 
збільшити на відповідну суму й видатко
ву частину бюджету Київщини. І найго
ловніше спрямувати їх туди, де вони 
вкрай необхідні та принесуть максималь
ну користь жителям області. Хоч слід за
значити, що розподіл коштів — нелегка 
справа. Тому депутатам бюджетної та 
профільних постійних комісій обласної 
ради довелося добре попотіти протягом 
тривалого часу, адже потрібно було мак
симально врахувати потреби бюджетних 
організацій. В результаті такої плідної 
співпраці депутатів всіх фракцій та 
постійних комісій на сесії було прийняте

рішення про виділення додаткового 
фінансування, яке, практично, на 80 
відсотків було спрямоване в соціально- 
гуманітарну сферу.

Це вдалося зробити, насамперед, тому, 
що були опрацьовані механізми 
розв'язання нагальних проблем через 
прийняття відповідних рішень облради, 
зокрема щодо своєчасного внесення змін 
до обласного бюджету, затвердження 
регіональних галузевих та цільових про
грам, реалізації актуальних заходів у 
соціальній сфері.

—  Чи не могли б ви навести конкретні 
приклади прийнятих рішень?

— Звісно, можу. Так, враховуючи те, 
що протягом 2006-2007 років склалася на
пружена ситуація з забезпечення насе
лення, постраждалого від наслідків аварії 
на ЧАЕС, ліками за безоплатними рецеп
тами лікарів, проводилася значна робота 
з її покращання. Зокрема, нами були

прийняті рішення: "Про стан забезпечен
ня населення, постраждалого внаслідок 
аварії на ЧАЕС, ліками за безоплатними 
рецептами лікарів в разі амбулаторного 
лікування та, виконання програми 
Міністерства України з питань надзви
чайних ситуацій та у справах захисту на
селення від наслідків Чорнобильської ка
тастрофи "Комплексне медико-санітарне 
забезпечення громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи" з 
забезпечення ліками, реактивами та вит
ратними матеріалами спеціалізованих 
медичних закладів області" (від 21.09.2006 
№ 060-05-V); "Про незадовільний стан ви
конання Програм в галузі охорони здо
ров'я, що фінансувалися з обласного бю
джету Київської області у 2006 році" (від
02.02.2007 № 091-09-V); "Про інформацію 
Київської обласної державної адміні
страції по рішенню Київської обласної 
ради від 21.09.2006 № 060-05-V та депу
татському запиту депутата Київської об
ласної ради Федосеева В.Л. щодо прид
бання ліків для потерпілих від наслідків 
Чорнобильської катастрофи" (від
02.10.2007 № 195-13V ) та "Про затверд
ження складу та визначення завдань 
Тимчасової контрольної комісії Київської 
обласної ради з питань вивчення стану 
забезпечення населення, постраждалого 
внаслідок аварії на ЧАЕС, ліками за безо
платними рецептами лікарів" (від
06.11.2007 №203- 13-V ).

У зв'язку з цим, у минулому році 
діяльність Головного управління охорони 
здоров'я Київської облдержадміністрації 
з даних питань перевіряли Київське об
ласне контрольно-ревізійне управління 
та Прокуратура Київської області. В ре
зультаті Прокуратурою Київської області 
порушені кримінальні справи проти по
садових осіб Головного управління охо
рони здоров'я КОДА.

Інший приклад: з метою збереження 
та оптимізації мережі закладів освіти у 
сільській місцевості та для сприяння 
проведення капітальних ремонтів 
приміщень, у тому числі навчально-ви
ховних об'єднань "дитячий садок-шко- 
ла" та для забезпечення їх матеріально- 
технічної бази було внесено зміни до

Київської обласної програми "Сільська 
школа Київської області" на 2002-2007 
роки.

З аналогічною метою на сесії було вне
сено зміни до Програми подолання дитя
чої безпритульності і бездоглядності в 
Київській області на 2007-2010 роки. Для 
забезпечення рівних можливостей вихо
вання та розвитку дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
незалежно від форм їх утримання, нада
ватиметься фінансова підтримка на утри
мання вихованців спеціалізованого ви
ховного закладу SOS Kinder Dorf у м. Бро- 
вари та для забезпечення розвитку систе
ми сімейних форм виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського пік
лування, в цілому в області.

Важливими були також і два інших 
рішення, що стосувалися внесення змін 
до Програм розвитку початкових спеці
алізованих мистецьких навчальних за
кладів Київської області та охорони і збе
реження нематеріальної культурної 
спадщини на 2005-2008 роки.

Крім того, нами було прийняте рішен
ня про необхідність розробки "Київської 
обласної комплексної програми розвитку 
сімейної медицини" на майбутні роки та 
затвердження заходів на 2008 рік. Важли
во й те, що були ухвалені рішення про об
сяги фінансування всіх соціальних про
грам, зокрема таких як "Здоров'я нації", 
"Онкологія", "Програми боротьби із за
хворюванням на туберкульоз", "Цукро
вий та нецукровий діабет", заходів На
ціональної програми забезпечення про
філактики ВІЛ-інфекції, допомоги та 
лікування ВІЛ-інфікованих хворих та 
хворих на СНІД.

Хочу також підкреслити, що депутати 
обласної ради приділяють значну увагу 
стану охорони здоров'я населення Київ
щини та підвищенню якості медичного 
обслуговування, проведенню профілак
тичних заходів, забезпеченню стабільно
го функціонування закладів охорони здо
ров'я.

—  Що, на ваш погляд, можна було б, в 
першу чергу, віднести до здобутків у 
розвитку соціально-гуманітарної сфери?

(Закінчення на 3-й стор.)
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—  Насамперед те, що серед
ньомісячна номінальна заробітна пла
та зросла майже на 30 відсотків і за 
2003 рік становила 1362 гривні ( по Ук
раїні —  1351 гривня). За цим показни
ком наша область займає 5 місце, по- 
 ступаючись лише місту Києву, Дніпро
петровській, Донецькій та Запорізькій 
областям. Якщо ж порівнювати з 
сусідніми, то рівень оплати праці у 
Київській області значно вищий, ніж у 
них. Зокрема, середньомісячна за
робітна плата на Київщині більша, ніж 
у  Полтавській області на 10 відсотків, 
Черкаській — на 25, Житомирській — 
на 32, Чернігівській —  на 34 відсотки.

За підсумками роботи у 2007 році 
надходження до державного бюдже
ту склали майже 5 мільярдів гривень, 
що у  порівнянні з 2006 роком більше 
на 1,3 мільярда гривень, або на 35,8 
відсотка. Це дало можливість на 
фінансування установ соціально- 
культурної сфери та соціального за
хисту населення у  2007 році спряму
вати 2 мільярди 910 мільйонів гри
вень, що складає 87 відсотків загаль
ного обсягу проведених видатків за
гального фонду.

—  Будь ласка, конкретизуйте ...
— Прошу. Так, у  галузі освіти ви

датки обласного бюджету зросли на 
40 відсотків. За рахунок цих та інших 
коштів сільські школи одержали 210

навчальних комп'ютерних ком
плексів та придбано шкільних меблів 
на суму 3,5 мільйона гривень, завер
шено підключення до мережі Інтер- 
нет 50 відсотків загальноосвітніх шкіл 
та 90 відсотків закладів системи про
фесійно-технічної освіти. Крім того, 
за ці кошти придбано 25 шкільних ав
тобусів для перевезення в комфорт
них умовах майже 2 тисяч учнів 
сільських шкіл, відповідно до облас
ної програми "Шкільна бібліотека" 
для освітніх установ області придбано 
понад 30 тисяч примірників худож
ньої літератури на суму 600 тисяч гри
вень, а у  половині сільських шкільних 
бібліотек обладнано сучасне робоче 
місце бібліотекаря.

Також важливим досягненням є те, 
що відновив роботу 21 дошкільний за
клад, якими охоплено майже 600 
дітей. Здійснені заходи щодо соціаль
ного захисту вчителів, покращили 
житлові умови 11 сімей педагогів у  м. 
Славутич та 6 сімей у  Києво-Свято- 
шинському районі.

Сьогодні нам не обійтися без про
ведення капітальних ремонтів та до
будови приміщень навчальних за
кладів, а це —  447 шкіл та 84 дитячі 
садки і 18 шкіл знаходятьсяу стадії не
завершеного будівництва, адже час
тина учнів з м. Фастів та Білої Церкви 
навчаються у  другу зміну.

На часі й вирішення таких питань, як 
підключення 50 відсотків комп'ютер

них класів загальноосвітніх шкіл об
ласті до мережі Інтернет, реорганізація 
інтернатних закладів, подальше роз
ширення мережі дошкільних, по
зашкільних навчальних закладів, 
поліпшення їх фінансування.

Чимало зроблено у сфері охорони 
здоров'я. Так, витрати на охорону здо
ров'я у  розрахунку на одного жителя 
області зросли на 32 відсотки. Завдяки 
цьому та за рахунок реорганізації 
фельдшерсько-акушерських пунктів 
відкрито 22 заклади загальної практики 
сімейної медицини. До того ж для пер
винної ланки охорони здоров'я придба
но 33 автомобілі швидкої допомоги, 15 
стоматологічних кабінетів. А  ще нам 
вдалося завершити будівництво облас
ної дитячої лікарні у  місті Біла Церква, 
оснастити заклади акушерсько-гінеко
логічної та педіатричної служби для ви
ходжування новонароджених немовлят 
з гранично низькою вагою тіла. Завдяки 
цьому та вжиттю інших заходів у  сфері 
охорони здоров'я, рівень смертності се
ред малюків зменшився майже в 2 рази, 
що є одним з найнижчих показників в 
Україні. Виконано значний обсяг робіт 
на будівництві поліклініки у м. Бровари, 
що дозволить у поточному році ввести в 
дію вказаний об'єкт. Розпочато рекон
струкцію радіологічного корпусу облас
ного онкодиспансеру, що дасть мож
ливість поліпшити рівень надання ме
дичної допомоги онкологічним хворим 
на якісно новому рівні.

У сфері молодіжної та сімейної 
політики також є відповідні позитивні 
зрушення, зокрема, у  м.Фастів 
відкрито обласний центр, соціально- 
психологічної допомоги "М ати і дити
на разом"; оздоровлено 132 тисячі 
дітей шкільного віку, забезпечено 
умови для проведення експерименту 
з виплати державної соціальної допо
моги на 920 дітей-сиріт за принципом 
"гроші ходять за дитиною". Крім того, 
надана необхідна допомога для 24 ди
тячих будинків сімейного типу та 60 
прийомних сімей, в яких виховують
ся 270 дітей.

Значну роботу проведено у  сфері 
соціального захисту населення. По- 
перше, виплачено державних допо
мог сім'ям з дітьми, малозабезпече
ним сім'ям, інвалідам з дитинства на 
загальну суму 331 мільйон гривень. 
По-друге, оздоровлено 1486 ветеранів 
війни, 360 інвалідів, 139 ветеранів 
праці; видано 372 автомобілі для 
інвалідів, які потребують забезпечен
ня автотранспортом; оздоровлено 40 
осіб, які постраждали внаслідок аварії 
на Чорнобильській АЕС.

Значним здобутком ми вважаємо 
завершення реконструкції другої 
черги та цілісного комплексу Горно- 
стайпільського будинку-інтернату 
Іванківського району кошторисною 
вартістю 4,9 мільйона гривень на 80 
ліжко-місць. Важливим є початок ре
конструкції приміщення колишньої

СЕС у  м. Переяслав-Хмельницький 
кошторисною вартістю 11,5 мільйона 
гривень, на якому в минулому році ос
воєно 2 мільйони гривень. У  цьому 
році колишня СЕС перетвориться в 
будинок-інтернат на 150 дітей. Здано 
в експлуатацію котельню з підвідним 
газопроводом (2км) для опалення 
Ольшаницького будинку-інтернату 
Рокитнянського району кошторис
ною вартістю 850 тисяч гривень. Це 
третя котельня в галузі соціальної 
сфери за останні 2 роки. До цього уп
родовж усіх років незалежної Ук
раїни не було побудовано жодної ко
тельні.

Що стосується галузі культури, то 
не можна не згадати про відзначення 
75-річчя з дня утворення Київської об
ласті. Своєю заслугою ми вважаємо 
відновлення роботи обласного музич
но-драматичного театру ім. Сакса- 
ганського як загальнообласного за
кладу. На 35 мільйонів зросло фінан
сування культури з бюджетів районів 
та міст. Забезпечене повноцінне 
фінансування заходів обласних про
грам розвитку бібліотек, охорони та 
збереження нематеріальної культур
ної спадщини, підтримки обласних 
відділень творчих спілок тощо.

—  Які завдання найближчим ча
сом необхідно вирішити обласній 
раді в соціально-гуманітарній сфері?

— Слід також не забувати, що 
Київщина, як і уся Україна, переживає

з 1992 року тяжку демографічну кри
зу. А  це означає, що темпи смертності 
населення майже вдвічі перевищують 
народжуваність. Низька народжу
ваність, зависока, за сучасними стан
дартами, смертність уже стали 
справжньою проблемою. На сьогодні 
українці живуть на 11,5 року менше, 
ніж європейці. Майже 38 відсотків на
ших чоловіків помирають, так і не до
живши до пенсійного віку. Причини 
—  нездоровий спосіб життя, шкідливі 
звички. Саме це і є головною причи
ною демографічної кризи.

Зміст реального виходу з демо
графічної кризи полягає у  підвищенні 
якості життя, збереженні та відтво
ренні його життєвого і трудового по
тенціалу. Ми поставили перед собою 
завдання: відновити сімейні цінності; 
допомогти парам подолати страх не
впевненості й народити другу дитину; 
переконати людей, що здоровий 
спосіб життя — це модно й корисно; 
надати можливість українцям достой
но заробляти на батьківщині, а не гну
ти спину десь за кордоном; адаптува
ти жителів Київщини до процесу де
мографічного старіння.

Крім того, першочерговим завдан
ням є забезпечення послідовного та 
стійкого зростання показників, які 
характеризують рівень життя насе
лення області та, в першу чергу, 
збільшення грошових доходів насе
лення. Для цього необхідно створити 
в області необхідні умови для збере
ження і зміцнення репродуктивного 
здоров'я населення, підтримки мо
лоді, захисту інвалідів та людей похи
лого віку, забезпечення розвитку 
освіти, спорту, культури, відпочинку.

Орган влади, який я представляю, 
зобов'язаний забезпечити гарантії 
зростання добробуту та підвищення 
рівня життя населення. І в першу чер
гу, —  це підвищення рівня доходів 
мешканців Київщини шляхом зрос

тання заробітної плати та збільшення 
її частки у  структурі доходів населен
ня, поліпшення якості робочих місць 
та якості трудового потенціалу об
ласті, його конкурентоспроможності 
на ринку праці та вжиття заходів що
до запобігання росту безробіття, ство
рення умов для гігієни і безпеки праці, 
подальше підвищення рівня пенсійно
го забезпечення громадян, розвиток 
пенсійного реформування, подальше 
розв'язання проблем соціально-побу
тової, медичної, натуральної і грошо
вої допомоги малозабезпеченим, оди
ноким громадянам, громадянам похи
лого віку та інвалідам, поліпшення 
умов проживання громадян в інтер
натних установах області.

І друге: ми повинні забезпечити 
всебічний розвиток людини як особис
тості та найвищої цінності суспільства. 
А  це означає створення мешканцям 
Київщини умов рівного доступу до 
якісної освіти, продовження роботи із 
створення умов для здобуття по
вноцінної освіти різними категоріями 
дітей, створення умов для відродження 
та розвитку культури на території об
ласті, забезпечення умов для творчого 
розвитку особистості, підвищення 
культурного рівня та естетичного вихо
вання громадян, поліпшення діяльності 
усіх складових фізкультурного руху в 
області.

Та найголовнішим, звісно ж, є 
втілення в життя програми соціально- 
економічного та культурного розвит
ку на 2008 рік, якою передбачені роз
робка програми реформування сис
теми охорони здоров'я в цьому році 
на період до 2012 року та реалізація 
затверджених соціальних програм з 
освіти, охорони здоров'я, культури, 
соціального захисту населення. Це і є 
нашим конкретним планом до дій.

Розмову вів 
Анатолій САСА.


