1

П Р О Т О К О Л № 17
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 14 серпня 2017 року
Голова постійної комісії: Колосенко О.Д.,
Члени комісії: Дубова Л.П., Задорожна Н.М., Товарова Т.П., Бойко О.І.,
Швець В.А.
Присутні:
1. Масленчук М.М. – головний лікар Іллінецької ЦРЛ;
2. Загороднюк С.А. – голова районної ради;
3. Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради;
4. Демида А.П. – директор Дитячо-юнацької спортивної школи;
5. Безпалько Л.М. – завідувач КП «Районний трудовий архів»;
6. Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації;
7. Соловіщук С.В. – провідний спеціаліст-юристконсульт Іллінецького
об’єднаного районного військового комісаріату;
8. Стельмащук М.С. – депутат районної ради, голова постійної комісії з
питань управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою
населених пунктів;
9. Плахотник І.В. – головний бухгалтер Дитячо-юнацької спортивної школи
Іллінецької районної ради.
Порядок денний
1. Про хід виконання Програми забезпечення збереження архівних фондів
комунального підприємства «Районний трудовий архів» Іллінецької районної
ради.
2. Про внесення змін до районної програми «Перспективний розвиток
вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького району на
2016 – 2020 роки».
3. Про надання погодження на призначення заступника головного лікаря по
медичній частині Іллінецької центральної районної лікарні.
4. Про погодження штатного розпису Дитячо-юнацької спортивної школи
Іллінецької районної ради.
5. Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної програми
Іллінецького району на 2016-2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна
відповідальність влади і громад».
6. Про передачу автомобіля зі спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району і власність Дашівської селищної ради.
7. Про звернення Бабинського сільського голови Павлова О.В., щодо виділення
нового автобуса для підвезення дітей.
Члени комісії одноголосно погодили порядок денний.
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СЛУХАЛИ: 1. Про хід виконання Програми забезпечення збереження архівних
фондів комунального підприємства «Районний трудовий архів» Іллінецької
районної ради.
Інформувала: Безпалько Л.М. – завідувач КП «Районний трудовий архів».
Ознайомила присутніх із ходом виконання Програми та проектом рішення
(додається).
ВИРІШИЛИ: Схвалити запропонований проект рішення «Про хід виконання
Програми забезпечення збереження архівних фондів комунального підприємства
«Районний трудовий архів» Іллінецької районної ради та рекомендувати внести
питання на розгляд сесії районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до районної програми «Перспективний
розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги жителям Іллінецького
району на 2016 – 2020 роки».
Інформував: Масленчук М.М. – головний лікар Іллінецької ЦРЛ. Ознайомив
присутніх із змінами в Програмі, які необхідно внести відповідно до державної
субвенції (додається).
ВИРІШИЛИ: Схвалити запропонований проект рішення «Про внесення змін до
районної програми «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної
допомоги жителям Іллінецького району на 2016 – 2020 роки» та рекомендувати
внести питання на розгляд сесії районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
СЛУХАЛИ: 3. Про надання погодження на призначення заступника головного
лікаря по медичній частині Іллінецької центральної районної лікарні.
Інформував: Колосенко О.Д. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх
із проектом рішення (додається) та з кандидатурою заступника головного
лікаря по медичній частині.
ВИРІШИЛИ: Схвалити запропонований проект рішення та внести питання на
розгляд сесії районної ради щодо погодження кандидатури на посаду
заступника головного лікаря по медичній частині Іллінецької центральної
районної лікарні.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
СЛУХАЛИ: 4. Про погодження штатного розпису Дитячо-юнацької
спортивної школи Іллінецької районної ради.
Інформував: Загороднюк С.А. – голова районної ради. Ознайомив із новим
штатним розписом Дитячо-юнацької спортивної школи Іллінецької районної
ради та проектом рішення (додається).
Виступила: Плахотник І.В. – головний бухгалтер Дитячо-юнацької спортивної
школи Іллінецької районної ради. Повідомила що штатний розпис
оптимізований відповідно до законодавства України.
Виступив: Нечипоренко В.І. – заступник голови районної ради. Вніс
пропозиції щодо штатного розпису, а саме змінити назву посади; заступника
директора, тренера на заступника директора, інструктора – методиста.
Виступив: Швець В.А. – член постійної комісії. Вніс пропозицію щодо
збільшення штату на 1 посаду і директору збільшити оклад.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести питання на розгляд сесії районної ради
враховуючи пропозиції заступника голови районної ради та голови районної
ради (штатний розпис додається із змінами).
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 1.
СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної
програми Іллінецького району на 2016-2020 роки «Безпечна Іллінеччина –
взаємна відповідальність влади і громад».
Інформувала: Соловіщук С.В. – провідний спеціаліст - юристконсульт
Іллінецького об’єднаного районного військового комісаріату. Ознайомила
присутніх із суттю змін та необхідністю їх внесення відповідно до
законодавства України.
Виступив: Загороднюк С.А. – голова районної ради. Прокоментував
необхідність внесення даних змін до програми для подальшого їх виконання.
ВИРІШИЛИ: Схвалити запропонований проект рішення «Про внесення змін
до Комплексної обороно-правоохоронної програми Іллінецького району на
2016 – 2020 роки «Безпечна Іллінеччина – взаємна відповідальність влади і
громади» та внести на розгляд районної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
СЛУХАЛИ: 6. Про передачу автомобіля зі спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність Дашівської селищної
ради.
Інформував: Колосенко О.Д. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх
із зверненнями головного лікаря КЗ «Дашівської міської лікарні» Баранця А.М.,
селищного голови Тітаренка С.В. та погодженням головного лікаря Іллінецької
ЦРЛ Масленчука М.М. щодо передачі автомобіля зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району у власність
Дашівської селищної ради (додається).
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести питання на розгляд сесії районної ради
щодо передачі автомобіля зі спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста Іллінецького району у власність Дашівської селищної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
СЛУХАЛИ: 7. Про звернення Бабинського сільського голови Павлова О.В.,
щодо виділення нового автобуса для підвезення дітей
Інформував: Колосенко О.Д. – голова постійної комісії. Ознайомив присутніх
із зверненням Бабинського сільського голови Павлова О.В. щодо виділення
шкільного автобуса.
Виступив: Загороднюк С.А. – голова районної ради. Повідомив, що розподілом
шкільних автобусів займається державна районна адміністрація а саме відділ
освіти, молоді та спорту.
Виступила: Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації. Повідомила, що дане звернення в відділі освіти , молоді та спорту
є також і після оформлення автобусів буде проведено їх розподіл.
ВИРІШИЛИ: Відповідно до вислуханих інформацій, дане звернення взяти до
відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
Голова постійної комісії

О. Колосенко

