
СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

                                     СЕСІЯ
РІШЕННЯ

Суми
____________

Про  звільнення  з  посади  головного
лікаря  комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  «Обласна  спеціалізована
психіатрична лікарня № 2» Неофітної Л.П.

Відповідно до звернення Сумської обласної державної адміністрації від
25.01.2017  №  01-34/707  та  результатів  роботи  робочої  групи,  створеної
розпорядженням  голови  Сумської  обласної  державної  адміністрації  від
16.01.2017 № 11-ОД «Про перевірку забезпечення умов перебування осіб»,
вбачається  систематичне  порушення  передбачених  контрактом  посадових
обов’язків головним лікарем комунального закладу Сумської обласної ради
«Обласна  спеціалізована  психіатрична  лікарня  №  2»  (далі  психіатричний
заклад)  Неофітною  Лілією  Павлівною в  частині  недотримання  норм
температурного режиму, санітарно-епідеміологічних умов перебування осіб,
яким  надається  психіатрична  допомога,  та  інших  передбачених
законодавством  прав  і  свобод  цих  осіб  і  умов  праці  фахівців  та  інших
працівників,  які  беруть  участь  у  наданні  психіатричної  допомоги  у
психіатричному закладі, чим порушено вимоги  статей 25, 29 Закону України
«Про психіатричну допомогу», статті 19 Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» та пункту 8.22 Державних будівельних норм
України «Будинки і споруди. Установи охорони здоров’я. В.2.2-10-2001»:

1.  Відповідно  до  журналу  з  контролю  дотримання  температурного
режиму  у  відділеннях  комунального  закладу  Сумської  обласної  ради
«Обласна спеціалізована психіатрична лікарня № 2» з початку опалювального
сезону у відділеннях психіатричного закладу підтримувалась температура у
межах  17-18  оС.  Поряд  з  цим  у  журналах,  що  велися  окремо  в  кожному
відділенні за цей період фіксувалась температура на рівні  12-16  оС. Таким
чином  відбувалося  приховування  реальних  показників  температурного
режиму у психіатричному закладі.

З 07.01.2017 у журналі контролю закладу зафіксовано стійке зниження
температури у приміщеннях психіатричного закладу до 13-14 оС, у той час у
журналах  відділень  зафіксовано  зниження температури до  10  оС.  Згідно  з
Державними будівельними нормами України «Будинки і споруди. Установи
охорони здоров’я. В.2.2-10-2001» температура у палатах для дорослих хворих
та кабінетах лікарів, кімнат персоналу у лікарнях повинна становити 20 оС.

Про  недотримання  вимог  температурного  режиму  головним  лікарем
психіатричного  закладу  Неофітною  Л.П.  було  повідомлено  управлінню

Проект



охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації лише 10 січня
2017  року,  до  цього  часу  дієвих  щодо  забезпечення  встановленого
законодавством температурного режиму нею не вживалося.

З  метою  забезпечення  належних  санітарно-епідеміологічних  умов
хворих управлінням охорони здоров’я було видано наказ від 13.01.2017       №
25-ОД «Про організацію переведення хворих з розладами психіки».

Проте,  в  порушення  Закону  України  «Про  місцеві  державні
адміністрації»,  положення  про  управління  охорони  здоров’я  обласної
державної  адміністрації,  затвердженого  розпорядженням  голови  обласної
державної  адміністрації  від  17.02.2016  №  61-ОД,  статуту  психіатричного
закладу головним лікарем Неофітною Л.П. зазначений наказ виконано не в
повному обсязі:  до  комунального закладу  Сумської  обласної  ради «Перша
обласна спеціалізована лікарня м. Ромни» тимчасово, на період відновлення
нормального теплопостачання закладу, переведено лише 24 пацієнти,  з яких
примусово госпіталізовані на виконання вимог статті 14 Закону України «Про
психіатричну допомогу» 19 осіб та 2 особи, до яких судом застосовані примусові
заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричної лікарні зі
звичайним наглядом. Такими діями головного лікаря Неофітної Л.П.  порушено
право хворих на одержання психіатричної і соціальної допомоги в умовах, що
відповідають  вимогам  санітарного  законодавства,  передбачене  абзацом
четвертим  частини  третьої  статті  25  Закону  України  «Про  психіатричну
допомогу».

2. Під час виконання зазначеного наказу щодо переведення пацієнтів за
участю  працівників  психіатричного  закладу  була  організована  протидія
заходам, визначеним наказом управління охорони здоров’я від 13.01.2017   №
25-ОД, що не дозволило перевезти хворих та забезпечити належні умови їх
перебування. У той же час головним лікарем Неофітною Л.П. не було вжито
заходів щодо дотримання працівниками трудової дисципліни та допущення
представників управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації
для  спілкування  з  хворими  з  приводу  переведення  їх  до  комунального
закладу Сумської обласної ради «Перша обласна спеціалізована лікарня м.
Ромни», чим порушено їх право на вільний вибір закладу охорони здоров’я,
що передбачено статтею 38 Закону України «Основи законодавства України
про охорону здоров'я» та отримання інформації про свої права пов’язані з
наданням медичної  допомоги,  передбачені  абзацом третім частини третьої
статті 25 Закону України «Про психіатричну допомогу».

3. Під час обстеження 24 хворих, які на виконання наказу управління
охорони  здоров’я  від  13.01.2017  №  25-ОД  були  переведені  до  Першої
обласної  спеціалізованої  лікарні  м.  Ромни,  у  4  виявлено  пневмонію.  У  1
хворої (87 років) встановлено госпітальну пневмонію, у зв’язку з чим вона
госпіталізована до реанімаційного відділення Охтирської ЦРЛ.

Таким  чином  головним  лікарем  психіатричного  закладу  Неофітною
Л.П.  не  забезпечено  своєчасне  обстеження  та  надання  усіх  видів  медико-
санітарної допомоги за медичними показаннями хворим, чим порушено абзац
шостий  частини  третьої  статті  25  Закону  України  «Про  психіатричну
допомогу».

4.  Згідно  з  рапортом  виконуючого  обов’язки  головного  лікаря



комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  «Перша  обласна
спеціалізована  лікарня  м.  Ромни»  у  однієї  пацієнтки,  переведеної  із
психіатричного  закладу,  термін  перебування  відповідно  до  ухвали  суду
закінчився у грудні 2016 року. Таким чином, головним лікарем Неофітною
Л.П.  допущено  порушення  прав  пацієнтів  щодо  строку  перебування  у
психіатричному  закладі,  передбачених  абзацом  восьмим  частини  третьої
статті 25 Закону України «Про психіатричну допомогу».

Зазначені  факти  підтверджені  Актом  службового  розслідування
від  14.02.2017  щодо  грубого  порушення  посадових  обов’язків  головним
лікарем  комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  «Обласна
спеціалізована психіатрична лікарня № 2» Неофітною Лілією Павлівною.

Пунктом 2.3. Контракту укладеного з головним лікарем         Неофітною
Л.П.,  передбачено  забезпечення  головним  лікарем  психіатричного  закладу
виконання  завдань  покладених  на  заклад,  передбачених  законодавством,
статутом та контрактом.

Відповідно до пункту 5.4.2 Статуту психіатричного закладу керівник
несе  персональну  відповідальність  за  виконання  покладених  на  заклад
завдань,  якість  та  ефективність  роботи  закладу,  забезпечення  додержання
санітарно-гігієнічного  та  протиепідемічного  режиму,  норм  та  умов  праці,
створення  необхідних  умов  збереження  життя  і  здоров’я  робітників  та
пацієнтів психіатричного закладу та інше. 

Зважаючи на викладене, головним лікарем Неофітною Л.П. допущене
систематичне порушення пунктів 2.4., 2.8., абзаців 3, 8, 11, 12 пункту 5.4.2.
Статуту  комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  «Обласна
спеціалізована  психіатрична  лікарня  №  2»  та  абзаців  4,  19  пункту  2.3.
контракту,  що відповідно  до  пункту  5.3  контракту  укладеного  з  головним
лікарем  комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  «Обласна
спеціалізована психіатрична лікарня № 2» Неофітною Л.П. є підставою для
звільнення її із займаної посади.

Враховуючи  викладене  відповідно  до  рішення  обласної  ради  від
18.11.2011  «Про  порядок  управління  комунальними  підприємствами,
закладами та установами, які належать до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Сумської області», керуючись пунктом 20 частини 1
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна
рада 
ВИРІШИЛА:

1.  Припинити  дію  контракту,  укладеного  з  головним  лікарем
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  «Обласна  спеціалізована
психіатрична лікарня № 2» Неофітною Лілією Павлівною.

2.  Звільнити  Неофітну  Лілію  Павлівну з  посади  головного  лікаря
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  «Обласна  спеціалізована
психіатрична  лікарня  №  2»  24  лютого  2017  року з  підстав  передбачених
контрактом, згідно із пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Голова   В.М.Токар


