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

№3
смт. Голованівськ

ГОЛОВА РАДИ:
Гаврищук Євгенія Леонідівна
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Гаврищук Євгенія Леонідівна
Тріщенко Людмила Миколаївна
Чернієнко Тетяна Анатоліївна
Шквара Марія Іванівна
Томашевський Василь Борисович
Шкодовський Аскольд Олександрович
Кривоус Ігор Віталійович
Цобенко Руслан Олександрович
ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Кравченко Людмила Павлівна
Дідоренко Іван Дмитрович
ЗАПРОШЕНІ:
Бугаєнко О.П., заступник голови районної державної адміністрації,
Бондарук В.В., начальник філії «Голованівський райавтодор», Артвіх І.О.,
начальник відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації, Колесник О. М., заступник директора –
начальник відділу соціальної роботи Голованівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Гонтюк Н.Б., головний спеціаліст
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Коломійчук Р.А.,
начальник Голованівського районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та Топольник І.П., методист
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Аналіз стану автомобільних доріг у районі.
2. Моніторинг харчування дітей в шкільних їдальнях району.
3. Про стан виконання районної цільової соціальної програми «Молодь
Голованівщини» на 2016-2020 роки.

2

По першому питанню слухали: Бондарука В.В., начальника філії
«Голованівський райавтодор» та Артвіх І.О., начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури райдержадміністрації
Виступили: Гаврищук Є.Л., Тріщенко Л.М., про надання пропозиції до
департаменту промисловості та інфраструктури облдержадміністрації про
виділення коштів з державного бюджету для ремонту доріг та рекомендувати
сільським та селищним головам провести поточні, ямкові, середні ремонти
доріг комунального значення.
Рішення № 7 додається.
По другому питанню слухали: Коломійчука Р.А., начальника Голованівського
районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області, Топольник І.П., методиста відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації
1. Виступили: Гаврищук Є.Л., Тріщенко Л.М., запропонували посилити
контроль харчування дітей в шкільних їдальнях району та збільшити вартість
харчування на одну дитину в день.
Рішення № 8 додається.
По третьому питанню слухали: Колесник О. М., заступник директора –
начальник відділу соціальної роботи Голованівського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Гонтюк Н.Б., головного
спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
Виступили: Гаврищук Є.Л., Томашевський В.Б.які запропонували посилити
роботу з молоддю, яка перебуває у складних життєвих обставинах.
Рішення № 9 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 вересня 2018 року

№7

Про аналіз стану автомобільних
доріг у 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 Бондарука В.В., начальника
філії «Голованівський райавтодор» та Артвіх І.О., начальник відділу
економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
Громадська рада
вирішила:
1.Рекомендувати районної державній адміністрації, начальнику філії
«Голованівський райавтодор» та начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та інфраструктури райдержадміністрації надати
пропозицію
до
департаменту
промисловості
та
інфраструктури
облдержадміністрації щодо переліку доріг та виділення коштів на їх
фінансування за кошти державного бюджету.
2.Рекомендувати сільським та селищним головам провести поточні,
ямкові, середні ремонти доріг комунального значення.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

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

№8

Про моніторинг харчування
дітей в шкільних їдальнях району
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 Коломійчука Р.А., начальника
Голованівського
районного
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та Топольник І.П.,
методиста відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Громадська рада
вирішила:
1. Рекомендувати Голованівському районному управлінню Головного
управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області контролювати
харчування дітей в шкільних їдальнях району.
2.
Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
- збільшити вартість харчування на одну дитину в день;
організувати повірку терморегулюючих пристроїв харчоблоків
закладів освіти району;
- здійснити постійний моніторинг якості харчових продуктів.
Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

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

№9

Про стан виконання районної
цільової соціальної програми
«Молодь Голованівщини»
на 2016-2020 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 та інформації Колесник О. М., в.о. заступник
директора – начальник відділу соціальної роботи Голованівського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Гонтюк Н.Б., головний
спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
Громадська рада
вирішила:
1. Рекомендувати районній державній адміністрації, відділу освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації забезпечити виконання районної
цільової соціальної програми «Молодь Голованівщини» на 2016-2020 роки.
2.Рекомендувати центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: посилити роботу з молоддю, яка перебуває у складних життєвих
обставинах;
-налагодити
співпрацю
з
структурними
підрозділами
райдержадміністрації, сільськими та селищними радами діяльність яких
спрямована на вирішення проблем молоді.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

