ГРОМАДСЬКА РАДА
при Голованівській районній державній адміністрації
ПРОТОКОЛ
05 липня 2018 року

№2
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
Томашевський Василь Борисович
Дідоренко Іван Дмитрович
ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Кривоус Ігор Віталійович
Цобенко Руслан Олександрович
Шкодовський Аскольд Олександрович
ЗАПРОШЕНІ:
Бугаєнко О.П., заступник голови районної державної адміністрації,
Белінська О.О., начальник відділу регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,
Коломійчук Р.А., начальник Голованівського районного управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, Фоменко М.П.,
головний лікар комунального закладу «Голованівський центр первинної
медико-санітарної допомоги», Дудник А.А., начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації, Туз С.В., начальник відділу освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан виконання районної цільової програми «Питна вода
Голованівського району на 2013-2020 роки».
2. Про стан забезпечення зайнятості пільгових категорій населення службою
зайнятості.
3. Аналіз проведення оздоровлення компанії дітей району влітку 2018 року.
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По першому питанню слухали: Белінську О.О., начальника відділу
регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації та Коломійчука Р.А., начальника
Голованівського
районного
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області про стан виконання
районної цільової програми «Питна вода Голованівського району на 2013-2020
роки».
Виступила: Гаврищук Є.Л., яка надала пропозицію тримати на контролі стан
виконання районної цільової програми «Питна вода Голованівського району на
2013-2020 роки».
Рішення № 4 додається.
По другому питанню слухали: Кравченко Л.П., директора Голованівської
районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.
Виступив: Дідоренко І.Д., який наголосив на тому, щоб працевлаштовувати та
залучати до громадських робіт жінок з дітьми до 6 років, осіб перед пенсійного
віку, учасників АТО та інвалідів.
Рішення № 5 додається.
По третьому питанню слухали: Дудник А.А., начальника управління
соціального захисту населення райдержадміністрації про аналіз проведення
оздоровлення компанії дітей району влітку 2018 року.
Виступила: Гаврищук Є.Л., яка запропонувала звернути увагу на
організацію підбору та направлення дітей в Міжнародний дитячий центр Артек
та Український дитячий центр Молода гвардія.
Рішення № 6 додається.
Додаток на 3 арк. в 1 прим.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

ПРОЕКТ

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 05 липня 2018 року

№4

Про стан виконання районної
цільової програми «Питна вода
Голованівського району на
2013-2020 роки»
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 Белінської О.О., начальника
відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації та Коломійчука Р.А.,
начальника Голованівського районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.
Громадська рада
вирішила:
Рекомендувати відділу регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
спільно з органами місцевого самоврядування:
1.Забезпечити виконання Районної цільової програми «Питна вода»
Голованівського району на 2013-2020 роки.
2. Голованівській, Побузькій селищним і Перегонівській сільській радам
та комунальним підприємствам «Голованівський комбінат комунальних
підприємств», «Аква – Сервіс 07», «Перегонівка»:
1) завершити всі заплановані на 2018 рік заходи до кінця поточного року;
2) прискорити роботи щодо виготовитовлення проектно-кошторисної
документації на заплановані об’єкти з реконструкції та капітального ремонту
водопровідних та каналізаційних мереж.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 05 липня 2018 року

№5

Про стан забезпечення зайнятості
пільгових категорій населення
службою зайнятості
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при районній
державній адміністрації від 14 березня 2017 року № 2, погодженого головою
районної державної адміністрації та інформації Кравченко Л.П., директора
Голованівської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.
Громадська рада
вирішила:
Рекомендувати
районній
державній
адміністрації,
директору
Голованівської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості:
1) посилити роботу з питань працевлаштування квотної категорії
населення, а саме: жінок з дітьми до 6 років, осіб перед пенсійного віку,
учасників АТО та інвалідів.;
2) залучити до громадських робіт дану категорію безробітних.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 05 липня 2018 року

№6

Про проведення оздоровчої
компанії дітей району влітку
2018 року
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при районній
державній адміністрації від 14 березня 2017 року №2, погодженого головою
районної державної адміністрації та інформації Дудник А.А., начальника
управління соціального захисту населення райдержадміністрації.
Громадська рада
вирішила:
1. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення
райдержадміністрації, сільським та селищним радам:
- забезпечити оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та
підтримки в першу чергу: дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей позбавлених
батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей,
загиблих
учасників
антитерористичної
операції,
дітей
учасників
антитерористичної операції, дітей громадян України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної
операції, талановитих та обдарованих дітей-переможців обласних та районних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
- забезпечити організацію підбору та направлення дітей в Міжнародний
дитячий центр Артек та Український дитячий центр Молода гвардія.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

