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П Р О Т О К О Л № 15
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 20 червня 2017 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Колосенко О.Д.,
Члени комісії: Дубова Л.П.,Задорожна Н.М., Товарова Т.П., Бойко О.І.
Відсутні члени комісії: Швець В.А.
Запрошені:
1. Загороднюк С.А. – голова районної ради;
2. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
3. Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.
Порядок денний:
1. Про хід виконання Районної цільової соціальної програми оздоровлення та
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку до 2018 року.
2. Про затвердження розпорядження голови Іллінецької районної ради № 34
від 02.06.2017 року щодо звільнення Насушного В.О. з посади головного
лікаря Іллінецької центральної районної лікарні.
3. Про розгляд інформації щодо виконання рішення 14 сесії районної ради 7
скликання від 07.04.2017 року №307 «Про звернення депутатів Іллінецької
районної ради до депутатів Іллінецької міської та Дашівської селищної
об’єднаних територіальних громад».
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний.
СЛУХАЛИ: 1. Про хід виконання Районної цільової соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку до 2018 року.
Інформувала: Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації. Представила звіт про хід виконання цієї
програми (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження розпорядження голови Іллінецької районної
ради № 34 від 02.06.2017 року щодо звільнення Насушного В.О. з посади
головного лікаря Іллінецької центральної районної лікарні.
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Інформував: Загороднюк С.А. – голова районної ради. Ознайомив присутніх із
розпорядженням та проектом рішення (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Внести питання на розгляд сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд інформації щодо виконання рішення 14 сесії
районної ради 7 скликання від 07.04.2017 року №307 «Про звернення депутатів
Іллінецької районної ради до депутатів Іллінецької міської та Дашівської
селищної об’єднаних територіальних громад».
Інформував: Загороднюк С.А. – голова районної ради. Повідомив які відповіді
надали до виконавчого апарату районної ради Іллінецькою міською та
Дашівською селищною радами. Підкреслив, що питання реалізації рішення
перебуває під його особистим контролем, адже є надзвичайно важливим.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. Рекомендувати внести питання на
розгляд сесії районної ради.

Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

О. Колосенко
Т. Товарова

