ГРОМАДСЬКА РАДА
при Голованівській районній державній адміністрації
ПРОТОКОЛ
24 червня 2019 року
10.00, сесійна зала районної ради

№3

смт. Голованівськ
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Дідоренко Іван Дмитрович
Кривоус Ігор Віталійович
Кравченко Людмила Павлівна
Лівітчук Анатолій Федорович
Магаляс Сергій Станіславович
Тріщенко Людмила Миколаївна
Шквара Марія Іванівна
Шкодовський Аскольд Олександрович
Відсутні:
Кернасюк Борис Анатолійович
Кірган Галина Миколаївна
Чернієнко Тетяна Анатоліївна
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про впровадження медичної реформи на території Голованівського
району.
2. Про екологічну ситуацію в районі.
3. Про дозвілля молоді та оздоровлення дітей влітку.
По першому питанню слухали:
Піддубну В.Ф., директора КНП «Голованівська ЦРЛ» Голованівської районної
ради та Фоменко М.П., головного лікаря КНП «Голованівський центр
первинної медико-санітарної допомоги», які розповіли про медичну реформу,
яка впроваджується в районі.
Виступила: Тріщенко Л.М., яка запропонувала, щоб інформацію про
впровадження медичної реформи в районі було розміщено на офіційному сайті
райдержадміністрації та у місцевих ЗМІ.
Рішення № 6 додається.

По другому питанню слухали: Клименка О.В., начальника відділу
агропромислового розвитку райдержадміністрації, який розповів про
екологічну ситуацію в районі.
Виступила: Кравченко Л.П., яка надала пропозицію написати листа директору
ДП «Межирічцький вітамінний завод» ДАК «УКРМЕДПРОМ», відповідно
запахів з відстійників Межирічківського вітамінного заводу.
Рішення № 7 додається.
По третьому питанню слухали: Дудник А.А., начальника управління
соціального захисту населення райдержадміністрації та Гонтюк Н.Б., головного
спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
Виступила: Тріщенко Л.М., яка запропонувала, рекомендувати сільським та
селищним радам виділяти кошти для оздоровлення дітей влітку.
Рішення № 8 додається.

Голова Громадської ради

Л.ТРІЩЕНКО

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 24 червня 2019 року

№6

Про впровадження медичної
реформи на території
Голованівського району
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при районній
державній адміністрації від 14 березня 2019 року № 3, погодженого головою
районної державної адміністрації та інформацій Піддубної В.Ф., директора
КНП «Голованівська ЦРЛ» Голованівської районної ради та Фоменко М.П.,
головного лікаря КНП «Голованівський центр первинної медико-санітарної
допомоги» Голованівської районної ради.
Громадська рада
вирішила:
Рекомендувати районній державній адміністрації, Піддубній В.Ф.,
директору КНП «Голованівська ЦРЛ» Голованівської районної ради та
Фоменко М.П., головному лікарю КНП «Голованівський центр первинної
медико-санітарної допомоги» :
інформувати громадськість про впровадження медичної реформи в
Голованівському районі через офіційний веб – сайт райдержадміністрації та у
місцевих ЗМІ;
проводити профорієнтаційну роботу серед молоді та працювати над
покращенням кадрової ситуації.

Голова Громадської ради

Людмила ТРІЩЕНКО

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 24 березня 2019 року

№7

Про екологічну ситуацію в районі
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при районній
державній адміністрації від 14 березня 2019 року № 3, погодженого головою
районної державної адміністрації та інформації Клименка О.В., начальника
відділу агропромислового розвитку Голованівської райдержадміністрації
Громадська рада
вирішила:
1. Інформацію Клименка О.В., начальника відділу агропромислового
розвитку Голованівської районної державної адміністрації взяти до відома.
2. Рекомендувати відділу агропромислового розвитку Голованівської
райдержадміністрації:
- забезпечити розширення мережі природно-заповідного фонду на
території району.

Голова Громадської ради

Людмила ТРІЩЕНКО

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 24 березня 2019 року

№8

Про дозвілля молоді та
оздоровлення дітей влітку
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при районній
державній адміністрації від 14 березня 2019 року № 3, погодженого головою
районної державної адміністрації та інформацій Дудник А.А начальника
управління соціального захисту населення райдержадміністрації., Гонтюк Н.Б.,
головного спеціаліста відділу освіти молоді та спорту райдержадміністрації
Громадська рада
вирішила:
1.
Інформацію управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
та
відділу
освіти
молоді
та
спорту
райдержадміністрації взяти до відома.
2.
Рекомендувати виконавчим комітетам селищних та сільських рад
розробити та затвердити відповідні програми оздоровлення дітей влітку та
передбачити видатки на їх фінансування.

Голова Громадської ради

Людмила ТРІЩЕНКО

