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Рекомендована ціна — 
8,00 грн 3 с.

Медична Медична 
реформареформа
змінить і лікарів, змінить і лікарів, 
і пацієнтіві пацієнтів
Чому з першого квітня Чому з першого квітня 
не обійтися не обійтися 
без декларації без декларації 
з фахівцем з фахівцем 
первинної ланкипервинної ланки

2 с.

МінімальнийМінімальний
платіжплатіж
за доставку за доставку 
газу:газу:
хто і скількихто і скільки
платитьплатить

6 с.6 с.

Народ Народ 
слухаєслухає
і читаєі читає
Точка зоруТочка зору

11 с.11 с.

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 37,00 ГРН

Знати свого
депутата
На сесії міської ради 
затвердили 
народних обранців 
за виборчими 
округами

Із цього понеділка 
діти отримують 
повноцінні обіди
Минулого тижня ситуація 
з дитячим харчуванням 
у міських закладах 
дошкільної освіти 
викликала суспільний 
резонанс і набула 
широкого розголосу 
в засобах масової 
інформації. Писали 
про це і «Вісті...»
Тема широко 
обговорювалася навіть 
після того, як на сесії 
Красноградської 
міськради знайшли 
компромісне рішення 
й виділили кошти 
на закупівлю продуктів 
для дитсадків і шкіл 
до завершення тендерів.
Чому так відбулося і чи 
можна було спрацювати 
на випередження, 
розбиралася 
кореспондентка газети.

ÏÅÐÅÄ²ÑÒÎÐ²ß 
Â Óêðà¿í³ ðåôîðìóºòüñÿ ñèñòåìà àä-

ì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ. 
Ç óòâîðåííÿì Êðàñíîãðàäñüêî¿ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ç äâàäöÿòü ÷åòâåð-
òîãî ãðóäíÿ 2020-ãî âñ³ çàêëàäè îñâ³òè 
ïåðåéøëè â îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè. Â³ää³ë îñâ³òè, ÿêèé ï³äïî-
ðÿäêîâóâàâñÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, áóâ 
ë³êâ³äîâàíèé. Ó ì³ñüêðàä³ â³í ñòâîðþâàâñÿ 
â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ç 
îãîëîøåííÿì êîíêóðñ³â íà ïîñàäè ³ ò. ³í. 
Âîäíî÷àñ  ç’ÿâèëàñÿ êîìóíàëüíà óñòàíî-
âà «Öåíòð ç îáñëóãîâóâàííÿ çàêëàä³â òà 
óñòàíîâ îñâ³òè Êðàñíîãðàäñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè», ÿêà ìàëà áåçïîñåðåäíüî çàéìà-
òèñÿ òåíäåðíèìè ïðîöåäóðàìè.  Ðàí³øå 
òîðãè ïðîâîäèëè â æîâòí³, à â ñ³÷í³ îñâ³-
òÿíè âæå ïðàöþâàëè çà íîâèìè óãîäàìè. 
ßêáè çàì³ñòü ë³êâ³äàö³¿ ñòðóêòóðè â³äáóëà-
ñÿ ðåîðãàí³çàö³ÿ, òîä³ òåíäåðí³ çàêóï³âë³ 
ìîæíà áóëî á ïðîâîäèòè çàâ÷àñíî, à ïî-
ò³ì äîäàòêîâèìè óãîäàìè ò³ëüêè çì³íèòè 
ðåêâ³çèòè. Àëå â íàøîìó âèïàäêó ðîáîòó 
â³ää³ëó äîâåëîñÿ îðãàí³çîâóâàòè ç íóëÿ. 
Öå íåãàòèâíî ïîçíà÷èëîñÿ íà îðãàí³çàö³¿ 
çàêóï³âåëü ïðîäóêò³â. 

Íà÷àëüíèöÿ â³ää³ëó îñâ³òè ì³ñüêî¿ 
ðàäè Àíòîí³íà Òóðîâà êàæå: «×åðåç íå-

âðåãóëüîâàí³ñòü ïðàâîâî¿ áàçè, òðóäíîù³ 
ç ïðîâåäåííÿì òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü 
áóëè ïåðåäáà÷óâàíèìè. Òîìó íàïðèê³íö³ 
ìèíóëîãî ðîêó â³ää³ë îñâ³òè ïîäàâ çàÿâêó 
íà çàêóï³âëþ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ â 
äèòñàäêè òà øêîëè íà äâà ì³ñÿö³ âïåðåä 
— ñ³÷åíü ³ ëþòèé. Äëÿ ïðèäáàííÿ òàêîãî 
ïðîäóêòîâîãî çàïàñó âèêîðèñòàëè ìàéæå 
900 òèñÿ÷ â³ëüíèõ çàëèøê³â, ÿê³ óòâîðè-
ëèñÿ çà ÷èííèìè óãîäàìè. Ïðèäáàëè âñ³ 
îñíîâí³ ãðóïè õàð÷³â: êðóïè, îâî÷³, îë³þ, 
ìîëî÷íó ïðîäóêö³þ, ÿéöÿ, ì’ÿñî, ðèáó 
òîùî. Ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî ¿õíüî¿ ê³ëüêîñò³ 
âèñòà÷èòü íà ïåðåõ³äíèé ïåð³îä — äî 
óêëàäàííÿ íîâèõ äîãîâîð³â.  Àëå ïðîâå-
äåííÿ òåíäåð³â çàòÿãëîñÿ. 

×ÎÌÓ ÇÀÒÐÈÌÀËÈÑß Ç ÒÎÐÃÀÌÈ
Øîñòîãî ñ³÷íÿ íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî 
óòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ óñòàíîâè «Öåíòð 
ç îáñëóãîâóâàííÿ çàêëàä³â ³ óñòàíîâ 
îñâ³òè», ÿêó î÷îëèëà Îëüãà Àíäðóñåí-
êî. Óæå çà ê³ëüêà  äí³â Öåíòð áóâ îô³-
ö³éíî çàðåºñòðîâàíèé, çàòâåðäæåíèé 

øòàò ïðàö³âíèê³â, îïåðàòèâíî â³äêðèò³  
êàçíà÷åéñüê³ ðàõóíêè,  à ç 16 ñ³÷íÿ ðîç-
ïî÷àòî òîðãè íà ïðèäáàííÿ ïðîäóêò³â, 
åíåðãîíîñ³¿â òà çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü 
çà ³íøèìè íàïðÿìêàìè. Íàðàç³ öèìè 
ñïðàâàìè îï³êóþòüñÿ äâ³ óïîâíîâàæå-
í³ îñîáè, ïîâ³äîìèëè ó â³ää³ë³ îñâ³òè 
ì³ñüêðàäè. Òåíäåðíà äîêóìåíòàö³ÿ  
ðîçðîáëåíà çàâ÷àñíî, çã³äíî ç ÷èííîþ 
ìåòîäîëîã³ºþ çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü ó 
ñôåð³ îðãàí³çàö³¿ õàð÷óâàííÿ â çàêëàäàõ 
îñâ³òè. Ïåðøî÷åðãîâî îãîëîøóâàëèñÿ 
òîðãè íà õë³á, ìîëîêî, ìàñëî, ñèð ñè-
÷óæíèé ³ êèñëîìîëî÷íèé, ñìåòàíó, ÿéöÿ, 
ïîò³ì — íà ì’ÿñî òà ðèáó. Îäíàê âèíèêëè 
íåïåðåäáà÷óâàí³ îáñòàâèíè. 

Çà áàãàòüìà ïîçèö³ÿìè ó÷àñíèê³â 
òîðã³â íå áóëî âçàãàë³ àáî, ÿê ó ñèòóàö³¿ 
³ç çàêóï³âëåþ õë³áà, éìîâ³ðíèé ïîñòà-
÷àëüíèê ïîäàâ íåïîâíèé ïàêåò äîêóìåí-
ò³â. Â³äòàê ³ç 19 îãîëîøåíèõ òåíäåð³â íà 
ïðîäóêòè â³äáóëèñÿ ò³ëüêè ÷îòèðè, ðåø-
òó äîâåëîñÿ îãîëîøóâàòè ïîâòîðíî. Öÿ 
ïðîöåäóðà âèìàãàëà äîäàòêîâîãî ÷àñó.

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ.

Ñí³äàíîê ó ÇÄÎ ¹ 17

Коронавірус
активізувався
Íà 24 ëþòîãî ó Êðàñíîãðàäñüêîìó 
ðàéîí³ çàðåºñòðóâàëè 14 íîâèõ 
âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ 

Äåñÿòü íîâîâèÿâëåíèõ õâîðèõ 
ïåðåáóâàþòü ó öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é 
ë³êàðí³ (ÖÐË), ÷îòèðè — íà àìáóëà-
òîðíîìó ë³êóâàíí³ â Öåíòð³ ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.

Óñüîãî â ñòàö³îíàð³ ÖÐË íà öþ äàòó 
çàðåºñòðîâàíî 28 ïàö³ºíò³â  ³ç COVID-19, 
òðîº ç íèõ — ó  â³ää³ëåíí³ àíåñòåç³¿ òà 
³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ ç òðàíñôóç³îëîã³ºþ. 
Çà äîáó ãîñï³òàë³çóâàëè ø³ñòü îñ³á ç 
ïíåâìîí³ÿìè. ¯õ òàêîæ ïåðåâ³ðÿþòü íà 
íàÿâí³ñòü êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿.

Íàïåðåäîäí³ â ðàéë³êàðí³ ïîìåð 
59-ð³÷íèé êðàñíîãðàäåöü. ×îëîâ³ê õâî-
ð³â íà êîâ³ä, òàêîæ ìàâ ñåðéîçíå çàõâî-
ðþâàííÿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè.

Ìèíóëî¿ ñåðåäè àìáóëàòîðíî ë³êóâà-
ëèñÿ 28 êðàñíîãðàäö³â ç êîðîíàâ³ðóñíîþ 
³íôåêö³ºþ, îäóæàíü íå çàðåºñòðîâàíî.

Äî ðå÷³, ³ç 24 ëþòîãî Óêðà¿íà ïî-
âåðíóëàñÿ äî àäàïòèâíîãî êàðàíòèíó. 
Íà Õàðê³âùèí³ âñòàíîâëåíî «æîâòèé» 
ð³âåíü åï³äåì³÷íî¿ íåáåçïåêè ïîøè-
ðåííÿ COVID-19. Ñåðåä îáìåæåíü 
— îðãàí³çàö³ÿ ðîçâàæàëüíèõ çàõîä³â, 
ïðîâåäåííÿ ïëàíîâî¿ ãîñï³òàë³çàö³¿ 
òîùî.

Íîñ³ííÿ ìàñîê ³ äîòðèìàííÿ äèñ-
òàíö³¿ — îáîâ’ÿçêîâà âèìîãà.


