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Про нагальну необхідність розгляду 

питання щодо відставки голови 

Скадовської районної державної 

адміністрації Турика В.А. 

 

 

Шановний Петро Олексійовичу! 

 

Скадовська районна рада листом від 13.06.2017 року №01-21-212 повідомляла Вас 

про критичну ситуацію з фінансування комунального закладу «Скадовська центральна ра-

йонна лікарня», яка виникла внаслідок блокування рахунків лікарні управлінням Держав-

ної казначейської служби України у Скадовському районі на виконання рішення суду про 

безумовне списання з рахунків закладу 915 тис.грн. на користь постраждалого в ДТП з ви-

ни водія ЦРЛ у серпні 2008 року Ємельянова Є.Ю. 

У серпні 2017 року рішення суду щодо виплати Ємельянову Є.Ю. грошової компен-

сації виконано у повному обсязі: виділено кошти з районного бюджету, рахунки лікарні 

розблоковано. Однак, у ході вирішення даного питання виникли деякі розбіжності в інфо-

рмації наданої районною державною адміністрацією як до правоохоронних органів, так і 

до Херсонської обласної державної адміністрації, котра полягає в наступному. 

Розпорядженням голови Скадовської районної державної адміністрації                   

Туриком В.А. від 22 травня 2017 року №184 створено районну робочу групу з питань ви-

вчення фінансових проблем Скадовської ЦРЛ, пов’язаних з рішенням судів, яка в період з 

22 травня по 08 червня 2017 року провела 4 засідання (копії протоколів додаються). Відпо-

відно до виданого розпорядження основним завданням робочої групи було здійснення пе-

ревірки документів, пов’язаних з касаційними оскарженнями рішень судів, на підставі 

яких виникла судова заборгованість.  

Оскільки Скадовська районна рада є засновником комунального закладу «Скадов-

ська центральна районна лікарня» то до складу вищевказаної робочої групи включені 

представники районної ради. Листом від 02 червня 2017 року нами здійснено запит до 

райдержадміністрації про надання висновків і рекомендацій даної робочої групи. Врахо-

вуючи наявне листування, констатуємо, що висновки і пропозиції робочої групи надійшли 

лише 13 вересня 2017 року (копія листа від 13.09.2017 №01-03-2435 додається), а належ-

ним чином завірені копії протоколів засідань – 11 грудня 2017 року (копія листа від 

11.12.2017 №01-03-3368 додається). Тобто, більше 6 місяців знадобилось райдержадмініс-

трації аби надати відповідні матеріали до районної ради. 

У той же час, 16 червня 2017 року голова Скадовської районної державної адмініс-

трації Турик В.А. направив листа до Скадовського відділення поліції Новокаховського від-

ділу поліції ГУНП в Херсонській області про фінансові проблеми Скадовської ЦРЛ, в яко-

му зазначив, що районна робоча група дійшла до висновку, що саме безвідповідальне 



ставлення новопризначеного головного лікаря комунального закладу «Скадовська центра-

льна районна лікарня» Руденка К.В. до виконання своїх службових обов’язків призвело до 

блокування рахунків, призупиненню фінансування ремонтних робіт приміщення хірургіч-

ного відділення та дестабілізації роботи вторинної ланки надання медичної допомоги на-

селенню вцілому по району (копія листа додається). Подібні листи були направлені і до 

інших правоохоронних органів та Херсонської обласної державної адміністрації. 

Констатуємо, що відповідно до протоколів засідань робочої групи та листа голови 

Скадовської районної державної адміністрації від 13 вересня 2017 року №01-03-2435, ра-

йонна робоча група не ухвалювала висновків щодо бездіяльності головного лікаря, як це 

зазначає голова райдержадміністрації Турик В.А. Даний факт свідчить про надання поса-

довою особою Туриком В.А. завідомо неправдивої інформації як до Херсонської обласної 

державної адміністрації, так і до правоохоронних органів, з метою приховання вини т.в.о 

головного лікаря КЗ «Скадовська ЦРЛ» Присяжнюк Т.Ю. та головного бухгалтера лікарні 

Турик Д.С. (яка є дружиною голови Скадовської районної державної адміністрації). Про 

факт провини даних осіб Вас було проінформовано листом Скадовської районної ради від 

13 червня 2017 року №01-21-212. 

Подібні випадки надання недостовірної інформації, перекручування фактів та без-

відповідальне ставлення голови районної державної адміністрації Турика В.А. до вико-

нання своїх обов’язків, нажаль, є непоодинокими. У зв’язку із цим ще 09 грудня 2016 року 

рішенням 13 сесії Скадовської районної ради 7 скликання №198 висловлено недовіру го-

лові Скадовської районної державної адміністрації Турику В.А.  

Рішенням 21 сесії Скадовської районної ради 7 скликання від 28 липня 2017 року 

№321 «Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання делегованих пов-

новажень районної ради в 2016 році» роботу голови Скадовської районної державної адмі-

ністрації Турика В.А. щодо виконання делегованих повноважень районної ради в 2016 ро-

ці визнано незадовільною (до речі в даному звіті Туриком В.А. була також викладена не-

правдива інформація щодо виконання деяких делегованих повноважень у 2016 році).  

Разом з цим, у зв’язку із несвоєчасністю подання райдержадміністрацією проектів 

окремих районних програм на затвердження районної ради, наслідком чого було унемож-

ливлення фінансування з початку 2018 року реалізації заходів зокрема у галузях освіти, 

спорту, житлового кредитування, зайнятості населення, мобілізаційної роботи та реалізації 

в районі Конвенції ООН про права дитини тощо, депутатським корпусом районної ради 

прийнято рішення від 22 грудня 2017 року №402, яким вказано Скадовській районній дер-

жавній адміністрації на неефективне виконання делегованих повноважень у частині своє-

часності розробки проектів деяких районних програм на 2018 рік (копія рішення додаєть-

ся). 

Додатково зазначаємо, що починаючи з березня 2017 року на засіданнях постійних 

депутатських комісій Скадовської районної ради не раз розглядалось питання щодо необ-

хідності формування та надання районною державною адміністрацією на розгляд район-

ної ради переліку об’єктів соціальної сфери району, які першочергово потребують ремонту 

та поліпшення матеріальної бази. З даного питання районною радою неодноразово напра-

влялися листи до райдержадміністрації. У липні 2017 року прийнято, навіть, рішення сесії 

ради щодо необхідності розробки районною державною адміністрацією даного переліку 

об’єктів до 28 серпня 2017 року, проте, усі три відповіді, які надходили від Скадовської 

райдержадміністрації після даного рішення ради, зводились лише до визначення доціль-

ності або недоцільності прийнятих рішень ради щодо складання даного переліку, тобто 

рішення сесії так і не виконувалось. Констатуємо, що матеріали з даного питання до рай-

онної ради надійшли тільки 09 лютого 2018 року, а це більше 11 місяців. Окремо зауважу-

ємо, що районна державна адміністрація не володіє ситуацією щодо реального стану справ 

на об’єктах соцкультпобуту району, оскільки виїзні прийоми громадян за місцем їх прожи-

вання проводяться без дотримання чіткого графіку та й взагалі без відвідування навчаль-

них, дошкільних закладів, ФАПів, будинків культури тощо і тому райдержадміністрація не 



могла вчасно скласти вищезгаданий перелік. 

Невирішеним довгий час залишалось питання щодо опрацювання районною дер-

жавною адміністрацією питання включення до районної програми соціального захисту 

населення заходів в частині надання разової матеріальної допомоги сім’ям військовослуж-

бовців та учасників добровольчих формувань, які загинули (померли) та безвісті зникли 

під час проведення антитерористичної операції на Сході України. Ініційоване саме депута-

тами ради ще у листопаді 2016 року питання необхідності надання фінансової підтримки з 

районного бюджету родинам довгий час ігнорувалось районною державною адміністраці-

єю, і лише, після неодноразового розгляду даного питання на засіданнях постійних депу-

татських комісій і нагадувань, у жовтні 2017 року питання було остаточно опрацьоване, 

кошти направлені родинам. Знову ж таки, звертаємо Вашу увагу, що районній державній 

адміністрації знадобилось більше 11 місяців на проблему, вирішення якої, відповідно до 

діючого законодавства України, і так належить до повноважень районної державної адмі-

ністрації, без будь-яких нагадувань. 

Окремо зауважуємо на відсутність конструктивності та порозуміння між депутатсь-

ким корпусом ради та головою районної державної адміністрації у вирішенні нагальних 

питань громади. Скадовська райдержадміністрація, нажаль, самоусунулась від участі в об-

ласних та державних програмах, які б могли покращити економічні показники та матеріа-

льно-технічний стан об’єктів соцкультпобуту. 

Також, невирішеним залишається питання щодо створення та діяльності Аптеки 

№1 «Лікарняна аптека» комунального закладу «Скадовська центральна районна лікарня». 

Дана аптека була створена у квітні 2012 року наказом попереднього головного лікаря Ска-

довської ЦРЛ Туриком В.А. (який з вересня 2015 року призначений головою районною 

державної адміністрації). Державною фінансовою інспекцією України у листопаді 2014 та 

вересні 2015 року проведено 2 ревізії фінансово-господарської діяльності КЗ «Скадовська 

ЦРЛ» за результатами яких направлено припис щодо закриття Аптеки №1 «Лікарняна ап-

тека» як незаконноствореної. Рішенням 56 сесії районної ради 6 скликання від 09.10.2015 

року №956 депутатським корпусом ради зобов’язано в.о. головного лікаря КЗ „Скадовська 

ЦРЛ“ Присяжнюк Т.Ю. вжити заходів щодо припинення діяльності відокремленого струк-

турного підрозділу Аптека №1 „Лікарняна аптека“ комунального закладу „Скадовська 

центральна районна лікарня“. Проте, замість виконання даного рішення сесії розпоря-

дженням голови Скадовської районної державної адміністрації Турика В.А. від 26 листо-

пада 2015 року №467 створено робочу групу з вивчення питання щодо подальшого функ-

ціонування лікарняної аптеки, висновки якої виказували про неможливість закриття даної 

аптеки (копія висновку робочої групи додається). Слід відмітити, що оскільки Аптека №1 

«Лікарняна аптека» так і не була закрита, то борги продовжували нарощуватись і дана тен-

денція до нарощування заборгованості збереглась і впродовж наступних років. 

Однак, за інформацією головного лікаря комунального закладу «Скадовська 

центральна районна лікарня» Руденка К.В. (призначений в березні 2017 року) діяльність 

Аптеки №1 «Лікарняна аптека» КЗ «Скадовська ЦРЛ» припинено, про що внесено відпо-

відні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприє-

мців та громадських формувань, що унеможливить подальше нарахування будь-яких дода-

ткових боргів. За результатами господарської діяльності Аптеки №1 «Лікарняна аптека» 

станом на січень 2018 року лікарнею вже сплачено 104,0 тис.грн. бюджетних коштів, що 

стосується невиплаченої заробітної плати колишнім працівникам аптеки. Також сума забо-

ргованості по сплаті податків, компенсацій по невиплаченій заробітній платі колишнім 

працівник аптеки, відшкодуванню за комунальні послуги орендованих приміщень, перед 

постачальниками лікарських засобів становить більше 225,0 тис. грн. Не виключено, що 

будуть подані і інші позовні заяви колишніх працівників Аптеки №1 «Лікарняна аптека». 

Усі вищевказані суми збитків від діяльності незаконноствореної Туриком В.А. Ап-

теки №1 «Лікарняна аптека» погашаються та будуть погашені виключно за рахунок коштів 

бюджету. Враховуючи суттєву загальну суму боргів даної аптеки, депутатським корпусом 



одноголосно вирішено звернутись до правоохоронних органів з проханням знайти винних 

осіб та здійснення регресу від них до районного бюджету зазначених сум. 

Додатково повідомляємо, що відповідно до наданої інформації про заяви і повідом-

лення, зареєстровані в Скадовському відділенні поліції Новокаховського відділу поліції 

ГУНП в Херсонській області за 26 січня 2018 року до чергової частини Скадовського ВП 

Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від заступника 

голови Скадовської райдержадміністрації Сєркової Н.М. про те, що голова Скадовської 

районної державної адміністрації Турик В.А. та керівник апарату Кириченко А.А. своїми 

діями та поведінкою принизили її честь та гідність, як посадової особи та жінки. Даний 

факт свідчить про непорозуміння в органі виконавчої влади в районі. 

Враховуючи вищевикладене, рішення судів першої і апеляційної інстанції по справі 

стосовно висловлення недовіри голові Скадовської районної державної адміністрації Ту-

рику В.А., просимо Вас вжити відповідних дій стосовно реалізації конституційного права 

органу місцевого самоврядування та якнайшвидше розглянути питання щодо відставки 

голови Скадовської районної державної адміністрації Турика Віктора Ананійовича відпо-

відно до частини 10 статті 118 Конституції України. 

 

 

Додаток: на 17 арк. 

 

 

З повагою  

та за дорученням депутатського корпусу 

 

Голова районної ради                О.Ф.Старенький 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленюк (05537) 51693 


