П Р О Т О К О Л № 12
засідання постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я,
освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального захисту
населення, зайнятості та роботи з ветеранами
від 16 лютого 2017 року
Присутні:
Заступник голови комісії: Нечипоренко В. І.
Члени комісії: Дубова Л.П., Задорожна Н.М., Товарова Т.П.
Відсутні члени комісії: Бойко О.І, Колосенко О.Д., Швець В.А.
Запрошені:
1. Атаманюк О. Є. – головний лікар КЗ ЦМСД;
2. Загороднюк С.А. – голова районної ради;
3. Масленчук М. М. – заступник головного лікаря Іллінецької ЦРЛ;
4. Пилипинчук В. К. – директор районного центру зайнятості;
5. Письменна О. В. – завідувач сектору культури та туризму
райдержадміністрації.
Порядок денний:
1. Про хід виконання Програми зайнятості населення Іллінецького району
на період до 2017 року.
2. Про надання дозволу сектору культури і туризму районної державної
адміністрації на виділення майнового комплексу Росоховатської бібліотекифілії Іллінецької централізованої бібліотечної системи зі складу системи.
3. Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7 скликання від 23
грудня № 232 «Про затвердження районної програми «Розвиток первинної
медико-санітарної допомоги в Іллінецькому районі на 2017–2020 роки».
4. Про розгляд звернення головного лікаря комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Атаманюка О. Є. щодо вирішення
питання подальшого функціонування адмін-господарського відділу
Іллінецького комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги».
5. Про розгляд звернень першого заступника голови районної державної
адміністрації Любаревича В. В. від 15.02.2017 року № 03.1-567 та № 03.1-568
щодо передачі об’єктів комунальної власності – цілісних майнових
комплексів об’єднаним територіальним громадам у власність.
6. Про розгляд звернень головного лікаря комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Атаманюка О.Є. від 07.02.2017 року
№ 01-08-148 , директора приватного підприємства «Конекс» Мудрого О.М.
від 13.02.2017 року № 05-0060, заступника головного лікаря Іллінецької ЦРЛ
Масленчука М. М. від 15.02.2017 року №01-08/379, щодо закупівлі
препаратів інсуліну для хворих на цукровий діабет жителів району.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний.

СЛУХАЛИ: 1. Про хід виконання Програми зайнятості населення
Іллінецького району на період до 2017 року.
Інформував: Пилипинчук В. К. – директор районного центру зайнятості.
Ознайомив присутніх із ходом виконання Програми.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 2. Про надання дозволу сектору культури і туризму районної
державної адміністрації на виділення майнового комплексу Росоховатської
бібліотеки-філії Іллінецької централізованої бібліотечної системи зі складу
системи.
Інформувала: Письменна О. В. – завідувач сектору культури та туризму
райдержадміністрації. Ознайомила з реорганізацією майнового комплексу
Росоховатської бібліотеки в клуб – бібліотеку та передачі на баланс сільській
раді для подальшого її функціонування.
ВИСТУПИВ: Нечипоренко В. І. – заступник голови комісії. З пропозицією
доопрацювати проект рішення, вказавши чіткий алгоритм дій щодо передачі
майна.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради, за умови
доопрацювання проекту рішення.
СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення 11 сесії районної ради 7
скликання від 23 грудня № 232 «Про затвердження районної програми
«Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькому районі на
2017–2020 роки»».
Інформував: Нечипоренко В. І. – заступник голови комісії, ознайомив з листом
щодо внесення змін до програми.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд звернення головного лікаря комунального
закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Атаманюка О. Є. щодо
вирішення питання подальшого функціонування адмін-господарського відділу
Іллінецького комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги».
Інформував: Нечипоренко В. І. – заступник голови комісії, ознайомив з
зверненням головного лікаря КЗ ЦПМСД .
ВИСТУПИВ: Атаманюк О. Є. – головний лікар КЗ ЦМСД. Повідомив, що в
зв’язку із передачею майнового комплексу центр залишився без майна тому
такі умови сприяють неналежному функціонуванню адмін-господарського
відділу.
ВИСТУПИВ: Загороднюк С.А. – голова районної ради. Вніс пропозицію на
сесії районної ради внести окреме питання про стан виконання рішення щодо
передачі майна освітніх і медичних закладів та їх функціонування.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести питання на сесію районної ради.

СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд звернень першого заступника голови районної
державної адміністрації Любаревича В. В. від 15.02.2017 року № 03.1-567 та №
03.1-568 щодо передачі об’єктів комунальної власності – цілісних майнових
комплексів об’єднаним територіальним громадам у власність.
Інформував: Загороднюк С.А. – голова районної ради, роз’яснив порядок
передачі цілісних майнових комплексів об’єднаним територіальним громадам.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надіслати звернення до об’єднаних
територіальних громад і в разі надходжень погоджень внести питання на
розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд звернень головного лікаря комунального закладу
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Атаманюка О.Є. від 07.02.2017
року № 01-08-148 , директора приватного підприємства «Конекс» Мудрого
О.М. від 13.02.2017 року № 05-0060, заступника головного лікаря Іллінецької
ЦРЛ Масленчука М. М. від 15.02.2017 року №01-08/379 щодо закупівлі
препаратів інсуліну для хворих на цукровий діабет жителів району.
Інформував: Нечипоренко В. І. – заступник голови комісії, ознайомив із
зверненнями.
ВИСТУПИВ: Масленчук М. М. – заступник головного лікаря Іллінецької ЦРЛ.
Про нагальність забезпечення хворих на діабет препаратами, та запропонував
два шляхи вирішення проблеми.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: За умови доопрацювання внести на розгляд сесії районної ради.
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