ГРОМАДСЬКА РАДА
при Голованівській районній державній адміністрації
ПРОТОКОЛ
28 березня 2018 року

№1
смт. Голованівськ

ГОЛОВА РАДИ:
Гаврищук Євгенія Леонідівна
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Гаврищук Євгенія Леонідівна
Тріщенко Людмила Миколаївна
Чернієнко Тетяна Анатоліївна
Шквара Марія Іванівна
Кравченко Людмила Павлівна
ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Кривоус Ігор Віталійович
Дідоренко Іван Дмитрович
Цобенко Руслан Олександрович
Шкодовський Аскольд Олександрович
Томашевський Василь Борисович
ЗАПРОШЕНІ:
Лужанська Л.В., керівник апарату районної державної адміністрації,
Плахотнюк А.М., завідувач сектору запобігання і виявлення корупції,
мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації,
Фоменко М.П., головний лікар комунального закладу «Голованівський центр
первинної медико-санітарної допомоги», Піщик Т.В., начальник відділу
культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації,
Закалашнюк А.А., методист відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, Іванчишина Н.І., фахівець з соціальної роботи районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, члени районної організації
ветеранів України та ради ветеранів селища Голованівськ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про створення добровільних народних дружин на територіях сільських та
селищних рад.
2. Профілактика поширення наркоманії та пропаганди здорового способу
життя серед дітей та молоді.
3. Про хід впровадження медичної реформи.
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По першому питанню слухали: Плахотнюка А.М. завідувача сектору
запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної роботи
апарату райдержадміністрації про створення добровільних народних дружин на
територіях сільських та селищних рад.
Виступила: Гаврищук Є.Л., надавала рекомендації сільським та селищним
головам про створення добровільних народних дружин.
Рішення № 1 додається.
По другому питанню слухали: Піщик Т.В., начальника відділу культури,
туризму та культурної спадщини райдержадміністрації, Закалашнюк А.А.,
методиста відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та
Іванчишину Н.І. фахівця з соціальної роботи районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді про профілактику поширення наркоманії та
пропаганду здорового способу життя серед дітей та молоді.
Виступили: Гаврищук Є.Л., Тріщенко Л.М., надали рекомендації методистам,
керівникам навчальних закладів, відділу культури, туризму та культурної
спадщини райдержадміністрації та центру соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді.
Рішення № 2 додається.
По третьому питанню слухали: Фоменко М.П., головного лікаря
комунального закладу «Голованівський центр первинної медико-санітарної
допомоги» про хід впровадження медичної реформи.
Виступила: Гаврищук Є.Л., яка запропонувала, щоб інформацію про
впровадження медичної реформи було розміщено на офіційному сайті
райдержадміністрації та у місцевих ЗМІ.
Рішення № 3 додається.
Додаток на 2 арк. в 1 прим.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 28 березня 2018 року

№1

Про створення добровільних
народних дружин на територіях
сільських та селищних рад.
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при районній
державній адміністрації від 14 березня 2017 року №2 та погодженого головою
районної державної адміністрації та інформації Плахотнюка А.М. завідувача
сектору запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної
роботи апарату райдержадміністрації
Громадська рада
вирішила:
1. Рекомендувати районній державній адміністрації та органам місцевого
самоврядування провести роз’яснювальну роботу у місцевих ЗМІ щодо
створення на території сільських та селищних рад громадських об’єднань з
охорони громадського правопорядку.
2. Рекомендувати сільським та селищним радам:
- провести з жителями відповідних територій зустрічі, сходки, бесіди щодо
необхідності створення формувань з охорони громадського правопорядку;
- Побузькому селищному голові поділитися досвідом у місцевих ЗМІ про
створення добровільної народної дружини;
- посилити взаємодію з працівниками, інспекторами Голованівського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 28 березня 2018 року

№2

Про профілактику поширення
наркоманії та пропаганду
здорового способу життя
серед дітей та молоді
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при районній
державній адміністрації від 14 березня 2017 року №2 та погодженого головою
районної державної адміністрації та інформацій начальника відділу культури,
туризму та культурної спадщини райдержадміністрації Піщик Т.В., методиста
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Закалашнюк А.А.,
фахівця з соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Іванчишиної Н.І.
Громадська рада
вирішила:
1.Рекомендувати районній державній адміністрації посилити роботу з
профілактики поширення наркоманії та пропаганди здорового способу життя
серед дітей та молоді.
1). методистам відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
- забезпечити заклади загальної середньої освіти методичними
рекомендаціями щодо пропаганди здорового способу життя.
2). Керівникам закладів загальної середньої освіти:
- забезпечити інформованість різних категорій учнів, батьків про
здоровий спосіб життя;
- запланувати та розробити, для різних вікових категорій, заходи на
тему « Наркоманія в сучасному світі»;
- звернути особливу увагу на підвищення ефективності профілактичної
роботи з учнями різних вікових категорій.
3).Відділу
культури,
туризму
та
культурної
спадщини
райдержадміністрації:
проводити у закладах культури району бесіди, лекції, інформаційні
години, диспути, зустрічі з питань профілактики поширення наркоманії та
пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді.
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2. Рекомендувати центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
тримати на контролі виконання районної цільової програми
протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки;
забезпечити проведення профілактично-просвітницьких заходів в
навчальних закладах району за участі представників лікарні, поліції та інших
установ для підвищення рівня поінформованості дітей та молоді щодо
проблеми наркоманії та формування орієнтацій на здоровий спосіб життя;
здійснювати роботи щодо виявлення сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах і належать до групи ризику, та надання їм
соціальних послуг для попередження негативних явищ.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 28 березня 2018 року

№3

Про хід впровадження
медичної реформи
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при районній
державній адміністрації від 14 березня 2017 року № 2 та погодженого головою
районної державної адміністрації та інформації Фоменко М.П., головного
лікаря комунального закладу «Голованівський центр первинної медикосанітарної допомоги».
Громадська рада
вирішила:
Рекомендувати районній державній адміністрації та Фоменко М.П., головному
лікарю комунального закладу «Голованівський центр первинної медикосанітарної допомоги» інформувати громадськість про впровадження медичної
реформи на первинному рівні в Голованівському районі через офіційний веб –
сайт райдержадміністрації та у місцевих ЗМІ.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

