Про медичне обслуговуаня
працівників ЧАЕС
Міністерство охорони здоров'я відреагувало
на матеріал "Сколько стоит клятва Гиппократа?",
опублікований у газеті "Атомник України"
3. Митник,
заступник міністра

На звернення голови Атомпрофспілки
Матова В.О. стосовно ситуації щодо надан
ня послуг Державним закладом
"Спеціалізована медико-санітарна частина
№5" МОЗ України в рамках договору від
01.02.2007 року № 50/07 по здоровпункту
Державного спеціалізованого
підприємства Чорнобильська АЕС" для
здійснення медичної допомоги персоналу
ДСП "ЧАЕС" та підрядних організацій, які
виконують роботи на промисловому май
данчику ДСП "ЧАЕС", за наказом МОЗ Ук
раїни від 25.03.2008 року №95-Адм була
створена комісія для перевірки фактів, ви
кладених у вищенаведеному зверненні.
Повідомляємо,
що
спеціалізована медикосанітарна частина №5
МОЗ України є закладом
лікувально-профілактич
ного профілю, належить
до лікувально-профілак
тичних закладів та уста
нов Міністерства охорони
здоров'я України і засно
вана на державній влас
ності.
Заклад у своїй діяль
ності керується Консти
туцією України, законами
України, актами Прези
дента
та
Кабінету
Міністрів,
наказами
Міністерства
охорони
здоров'я, Статутом ДЗ
"СМСЧ №5" та створений
з метою медичного за
безпечення працівників
атомної енергетики та
промисловості і населен
ня м. Славутича.
У ході перевірки вста
новлено, що Державним
закладом "Спеціалізова
на медико-санітарна час
тина №5" укладено угоду
з Державним спеціалізо
ваним
підприємством
"Чорнобильська атомна
електростанція"
від
01.02.2007 року №50/07,
за підписами керівників

установ, а саме: начальника-головного лікаря
Шиленка В.М. та гене
рального директора Грамоткіна І.І, відповідно.
Предметом угоди є
надання
послуг
ДЗ
"СМСЧ №5" по здоров
пункту АБК-1 для здій
снення медичної допомо
ги персоналу ДСП "ЧАЕС"
та підпорядкованих ор
ганізацій, які виконують
роботи на промисловому
майданчику ЧАЕС.
Строк надання послуг,
відповідно до п. 4 угоди, з
01.03.2007 по 31.12.2007
року.
Строк дії угоди, згідно
зп . 6, до 31.12.2007 року,
а в частині фінансових зо
бов'язань — до повного
розрахунку з ДЗ "СМСЧ
№5".
Таким чином, на вико
нання п. 5 додатку 29 на
казу МОЗ України від
23.02.2000 року №33
"Про штатні нормативи та
типові штати закладів
охорони здоров'я" та з
дотриманням вимог чин
ного законодавства для
організації
виконання
робіт було проведено
розрахунок штатів здо

ровпункту та по строко
вих трудових договорах
було прийнято на роботу
медичний
персонал
відповідної кваліфікації.
Терміном дії строкових
трудових договорів пе
редбачався термін на
дання послуг за угодою
від
01.02.2007
року
№50/07.
Протягом дії угоди
підписано п'ять додатко
вих угод, чотири з яких
регулювали фінансові пи
тання (підвищення поса
дових окладів відповідно
до наказів МОЗ України)
та організаційні моменти
виконання договору.
Відповідно до п. 2 ст.
34 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт
та послуг за державні ко
шти", передбачено про
довження дії угоди на
строк, достатній для про
ведення процедури за
купівлі в наступному бюд
жетному періоді, на суму
коштів не більше 15
відсотків вартості догово
ру, укладеного в попе
редній бюджетний пе
ріод. У зв'язку з тим, що
законодавство на те
перішній час не врегульо
вано, ДСП "ЧАЕС” іні
ціювало підписання до
даткової
угоди
від
14.12.2007 року №4 що
до подовження надання
послуг за угодою на 2007
рік та терміном до
29.02.2008 року.
Термін дії угоди від
01.02.2007 року №50/07,
з урахуванням підписа
них додаткових угод,
закінчився 29 лютого
2008 року.
У зв'язку з тим, що ме
дичний персонал для ви
конання умов зазначеної
угоди прийнятий на ро
боту по строкових трудо

вих договорах, а підписа
ного нового договору або
ж додаткової угоди про
продовження терміну дії
угоди не було, 29 лютого
2008 року ДЗ "СМСЧ №5"
був змушений звільнити
працівників по закінченні
терміну дії строкових тру
дових договорів.
Слід зазначити, що но
ву угоду з ДСП "ЧАЕС"
можливо підписати за
умов дотримання усіх
обов'язкових передумов
здійснення закупівель по
слуг за державні кошти з
боку
ДСП
"ЧАЕС",
відповідно до передбаче
них розділом І (2) Закону
України "Про закупівлю
товарів, робіт та послуг за
державні кошти", однак
на теперішній час ні ого
лошення про запланова
ну закупівлю, ні запро
шення на участь у торгах
з одним учасником від за
мовника — ДСП "ЧАЕС"
— не надходило. Тому
учасником процедури за
купівлі вважається особа,
що підтвердила намір
взяти участь у процедурі
закупівлі та подає чи по
дала тендерну пропо
зицію (згідно зі ст. 1 Зако
ну).
Згідно з вимогами п.2
ст. 14 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт
та послуг за державні ко
шти", відповідальність за
застосування процедур
закупівель несе виключно
замовник. Оскільки Дер
жавний заклад "СМСЧ
№5" фінансується із дер
жавного бюджету Ук

раїни, видатки на утри
мання чисельності ме
дичного персоналу по
здоровпункту АБК-1 кош
торисом не передбачено,
а згідно з вимогами ст.
21, 23 КЗПП України тру
дові договори укладають
ся на час виконання пев
ної роботи.
Виходячи з вищевикладеного, підстав зали
шити працювати медич
ний персонал або укладати з ним нові строкові Трудові
договори
у
керівництва ДЗ "CMCЧ
№
5" не було.
За результатами робочої наради в Міні
стерстві України з над
звичайних ситуацій за
участі представників ДСП
"ЧАЕС", Департаменту
адміністрації зони відчу
ження під головуванням
заступника міністра МИС
Холоші В.І. прийнято
рішення укласти угоду
для надання медичної до
помоги персоналу на
здоровпункті АБК-1 ДСП
"ЧАЕС" зі спеціалізова
ною медико-санітарною
частиною №16 МОЗ» Ук
раїни.
Представники
ДСП
"ЧАЕС" погодилися з ним
рішенням.
Для виправлення с и туації,
що
виникла
міністерство зі свого боку
вважає
за
доцільне
керівництву ДСП "ЧАЕС"
терміново укласти до
говір для функціонування
здоровпункту відповідно
до чинного законодавст
ва України.

