ГРОМАДСЬКА РАДА
при Голованівській районній державній адміністрації
ПРОТОКОЛ
16 травня 2017 року

№2
смт. Голованівськ

ГОЛОВА РАДИ:
Гаврищук Євгенія Леонідівна
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Гаврищук Євгенія Леонідівна
Дідоренко Іван Дмитрович
Кривоус Ігор Віталійович
Ткачук Валентина Львівна
Тріщенко Людмила Миколаївна
Чернієнко Тетяна Анатоліївна
Шкодовський Аскольд Олександрович
ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Томашевський Василь Борисович
Цобенко Руслан Олександрович
Шквара Марія Іванівна
ЗАПРОШЕНІ:
Бугаєнко О.П., заступник голови райдержадміністрації, Дудник А.А.,
начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
Фоменко М. П., головний лікар комунального закладу «Голованівський центр
первинної медико-санітарної допомоги», Рибак І.Ф., в.о. начальника відділу
Дежгеокадастру
в
Голованівському
районі
головного
управління
Держгеокадастру в Кіровоградській області, Бабій В.П., Межирічківський
сільський голова.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про медичну реформу. Створення госпітальних округів. Робота
фельдшерсько – акушерських пунктів.
2. Соціальний захист вразливих верств населення у Голованівському районі.
3. Про стан та проблеми розвитку земельних відносин у Голованівському
районі та отримання земельних ділянок учасниками АТО.
По першому питанню слухали: Фоменко М.П., головного лікаря
комунального закладу «Голованівський центр первинної медико - санітарної
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допомоги» про медичну реформу, створення госпітальних округів та роботу
фельдшерсько – акушерських пунктів.
ВИСТУПИЛА: Бугаєнко О.П., заступник голови районної державної
адміністрації про те, що основним завданням на даному етапі є покращення
матеріально-технічної бази медичної галузі району.
Задавала питання: Гаврищук Є.Л., про роботу Краснепільського
фельдшерсько – акушерського пункту та підготовку медичних кадрів.
Відповідь давав: Бабій В.П., Межиричківський сільський голова про
звільнення працівника та переведення ФАПу до більш пристосованого
приміщення.
Відповідь давала: Фоменко М.П. про навчання студентів у медичних
навчальних закладах відповідно до районної програми.
Рішення №4 додається.
По другому питанню слухали: Дудник А.А., начальника управління
соціального захисту населення райдержадміністрації., щодо соціального
захисту вразливих верств населення у Голованівському районі.
Задавала питання: Гаврищук Є.Л., про порядок повідомлення громадян про
надання чи відмову в отриманні субсидії.
Відповідь давала: Дудник А.А. про те, що управління соціального захисту
населення надає письмові повідомлення, які доставляють громадянам
уповноважені сільських та селищних рад.
ВИСТУПИЛА:
Гаврищук
Є.Л.,
голова
громадської
ради
при
райдержадміністрації про необхідність постійного проведення інфрмаційно –
роз’яснювальної роботи про зміст і види соціальних послуг.
Рішення № 5 додається.
По третьому питанню слухали: інформацію Рибака І.Ф., в.о. начальника
відділу Дежгеокадастру в Голованівському районі головного управління
Держгеокадастру в Кіровоградській області про стан та проблеми розвитку
земельних відносин у Голованівському районі та отримання земельних ділянок
учасниками АТО.
Задавала питання: Гаврищук Є.Л., та Тріщенко Л. М., про проблеми, які є з
забезпечення земельними ділянками учасників АТО.
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Відповідь давав: Рибак І.Ф. про те, що станом на 15 травня 2017 року
розглянуто 253 звернення учасників АТО, з них 184 особи отримали земельні
ділянки у власність.
Рішення №6 додається.
Додаток на 3 арк. в 1 прим.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Т.КУЧМІЙ

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2017 року

№4

Медична реформа. Створення госпітальних
округів. Робота фельдшерсько – акушерських
пунктів
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, інформації головного лікаря комунального
закладу «Голованівський центр первинної медико – санітарної допомоги»
Фоменко М.П.
Громадська рада
вирішила:
1.
Рекомендувати Сачук В.М., головному лікарю центральної
районної лікарні:
- забезпечити пацієнтів медичними послугами належної якості та належну
матеріально – технічну базу центральної районної лікарні.
2. Рекомендувати Фоменко М.П., головному лікарю комунального
закладу «Голованівський центр первинної медико – санітарної допомоги»:
- забезпечити доступ всіх жителів району до медичних послуг належної якості;
- поліпшити проведення профілактичних оглядів населення;
- забезпечити належний контроль за роботою фельдшерсько - акушерських
пунктів у районі;
- перевести ФАП с.Красногірка в приміщення, яке буде відповідати всім
вимогам до 01 червня 2017 року.
3.
Рекомендувати районній державній адміністрації та головному
лікарю центральної районної лікарні забезпечити постійне проведення
інформаційно – роз’яснювальної роботи з питань медичної реформи та
створення госпітальних округів.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Т.КУЧМІЙ

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2017 року

№5

Соціальний захист вразливих верств
населення у Голованівському районі
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 начальника управління
соціального захисту населення у Голованівському районі Дудник А.А.
Громадська рада
вирішила:
1. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення
райдержадміністрації:
- забезпечити належну організацію надання соціальних послуг
вразливим верствам населення;
- постійно проводити інфрмаційно – роз’яснювальну роботу про
зміст і види соціальних послуг.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Т.КУЧМІЙ

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 16 травня 2017 року

№6

Про стан та проблеми розвитку земельних
відносин у Голованівському районі та
отримання земельних ділянок учасниками АТО
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 в.о. начальника відділу
Держгеокадастру у Голованівському районі головного управління
Держгеокадастру в Кіровоградській області Рибака І.Ф.
Громадська рада
вирішила:
1. Рекомендувати відділу Держгеокадастру у Голованівському районі
головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області:
- забезпечити здійснення повної інвентаризації земель усіх категорій
району. Виявити землі сільськогосподарського призначення, які не
використовуються власниками та землекористувачами, і відповідно до
законодавства вжити заходів щодо їх перерозподілу;
- здійснити консолідацію земель запасу і земель резервного фонду в межах
району з метою забезпечення ефективного їх використання шляхом передачі в
оренду на конкурентних засадах;
- забезпечувати пріоритетність учасників бойових дій у зоні
антитерористичної операції в отриманні земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства за межами населених пунктів
безкоштовно у власність.
Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Т.КУЧМІЙ

