ГРОМАДСЬКА РАДА
при Голованівській районній державній адміністрації
ПРОТОКОЛ
01 березня 2016 року

№1
смт. Голованівськ

ГОЛОВА РАДИ:
Ткачук Валентина Львівна
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Шкодовський Аскольд Олександрович
Попова Наталія Юріївна
Дідоренко Іван Дмитрович
Кобильчак Надія Петрівна
Томашевський Василь Борисович
ЗАПРОШЕНІ:
Бугаєнко О.П., заступник голови райдержадміністрації
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про надання медичної допомоги різним верствам населення та
запровадження лікарського самоврядування в Україні.
2.
Про виконання Закону України «Про доступ до публічної
інформації» та роботу із зверненнями громадян районною державної
адміністрацією.
По першому питанню слухали:
Фоменко М.П., головного лікаря комунального закладу «Голованівський центр
первинної медико – санітарної допомоги про надання медичної допомоги
різним верствам населення та про запровадження лікарського самоврядування в
Україні.
Виступила: Бугаєнко О.П., про стан ФАПІВ в районі, обговорення питання
щодо створення на базі Побузької філії Голованівської ЦРЛ реабілітаційного
центру.
По другому питанню слухали: Лагоду Н.О. , завідувача сектору юридичної
роботи та контролю райдержадміністрації, яка надала інформацію про роботу
виконавчих комітетів сільських, селищних рад, структурних підрозділів
райдержадміністрації по виконанню Закону України «Про звернення громадян»
у 2015 році

Кучмій Т.Д., головного спеціаліста відділу організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, яка доповіла про
роботу районної державної адміністрації по виконанню Закону України»Про
доступ до публічної інформації».
Виступили:Ткачук В.Л., Томашевський В.Б.. про виїзні прийоми громадян.
Відповідні рішення додаються.
Додаток на 2 арк. в 1 прим.

Голова Громадської ради

В.ТКАЧУК

Секретар Громадської ради

Т.КУЧМІЙ

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 01 березня 2016 року

№1

Про надання медичної допомоги
різним верствам населення та
запровадження лікарського
самоврядування в Україні

Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Голованівської районної
державної адміністрації від 07.02.2011 №87-р,
Громадська рада
вирішила:
1. Сачук В.М., головному лікарю центральної районної лікарні та
Фоменко М.П., головному лікарю комунального закладу «Голованівський
центр первинної медико – санітарної допомоги:
- забезпечити рівний і справедливий доступ всіх жителів району до медичних
послуг належної якості;
- поліпшити проведення профілактичних оглядів населення;
- проводити широку роз’яснювальну роботу про необхідність профілактичних
оглядів;
- забезпечити проведення обов’язкових медичних оглядів учасників АТО.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації та головному лікарю
центральної районної лікарні забезпечити постійне проведення інформаційно –
роз’яснювальної роботи з питань запровадження лікарського самоврядування в
Україні, його мети, змісту і очікуваних результатів.
Голова Громадської ради

В.ТКАЧУК

Секретар Громадської ради

Т.КУЧМІЙ

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 01 березня 2016 року

№2

Про виконання Закону України
«Про доступ до публічної інформації»
та роботу із зверненнями громадян
районною державної адміністрацією
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Голованівської районної
державної адміністрації від 07.02.2011 №87-р,
Громадська рада
вирішила:
1. Рекомендувати районній державній адміністрації :
- забезпечити виконання Закону України «Про доступ до публічної
інформації», а саме, доступ до інформації розпорядником якої є
районна державна адміністрація;
- посилити персональну відповідальність керівників структурних
підрозділів районної державної адміністрації та рівень виконавчої
дисципліни щодо належної організації та суворого дотримання терміну
розгляду звернень громадян;
- забезпечити безперебійний та регулярний особистий прийом
громадян керівництвом райдержадміністрації, неухильне дотримання
затверджених графіків;
- постійно здійснювати аналіз та узагальнення звернень громадян
для виявлення причин, що їх породжують.

Голова Громадської ради

В.ТКАЧУК

Секретар Громадської ради

Т.КУЧМІЙ

