ПРОТОКОЛ№8
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 15 липня 2016 року
Присутні:
Члени комісії: Бойко О.І., Дубова Л.П., Задорожна Н.М., Товарова Т.П.
Відсутні члени комісії: Колосенко О.Д., Нечипоренко В.І.
Запрошені:
1. Бурдельна Л.П. – начальник управління праці та соціального обслуговування
районної державної адміністрації;
2. Загороднюк С.А. – голова районної ради;
3. Легкий Є.М. – директор КЗ «Територіальний центр соціального
обслуговування Іллінецької районної ради».
4. Поїзд В.С. – заступник голови районної державної адміністрації;
5. Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
6. Тарасова В.П. – начальник фінансового управління районної державної
адміністрації.
Порядок денний:
1. Про розгляд звернення заступника голови ГО «Спілка учасників АТО та
ветеранів інших бойових дій» О.Ткача від 06.07.2016 року №103 щодо
пільгового перевезення учасників АТО на приміських автобусних
маршрутах.
2. Про розгляд звернення громадянки Новосьолової В.А. щодо призначення
соціального працівника для надання соціальних послуг.
3. Про розгляд листа директора Департаменту охорони здоров’я Вінницької
обласної державної адміністрації Л. Грабовича від 08.06.2016 року
№11/2110.
СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд звернення заступника голови ГО «Спілка учасників
АТО та ветеранів інших бойових дій» О.Ткача від 06.07.2016 року №103 щодо
пільгового перевезення учасників АТО на приміських автобусних маршрутах.
Інформувала: Товарова Т.П. – секретар постійної комісії, ознайомила із
зверненням.
ВИСТУПИЛА: Бурдельна Л.П. – начальник управління праці та соціального
обслуговування районної державної адміністрації, запропонувала внести зміни
до програми, в частині перевезень пільгових категорій громадян.
ВИСТУПИВ: Загороднюк С.А. – голова районної ради, запропонував зібрати
перевізників, щоб заслухати їхні пропозиції.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати управлінню праці та соціального обслуговування
районної державної адміністрації (Бурдельна Л.П.) підготувати зміни до
програми, прорахувавши необхідні кошти та надати пропозиції фінансовому
управлінню районної державної адміністрації (Тарасова В.П.); внести питання
на розгляд сесії районної ради; підготувати лист до голови районної державної
адміністрації для організації зустрічі з перевізниками.
СЛУХАЛИ: 2. Про розгляд звернення громадянки Новосьолової В.А. щодо
призначення соціального працівника для надання соціальних послуг.
Інформувала: Бурдельна Л.П. – начальник управління праці та соціального
обслуговування районної державної адміністрації, зачитала звернення.
ВИСТУПИВ: Легкий Є.М. – директор КЗ «Територіальний центр соціального
обслуговування Іллінецької районної ради» повідомивши, що громадянка
Новосьолова В.А. не вперше звертається із подібними заявами, проте виконати
всі її вимоги, означає піти незаконним шляхом.
ВИСТУПИЛА: Поїзд В.С. – заступник голови районної державної
адміністрації, зачитала лист-відповідь райдержадміністрації на звернення
громадянки Новосьолової від 26.05.2016 року, в якому чітко зазначено
запропоновані можливі варіанти вирішення проблеми (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати обрати з переліку запропонованих шляхів
оптимальне вирішення проблеми:
1. Отримувати платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 14.01.2014 року №12, як особа похилого віку, хвора, що не
здатна до самообслуговування і має рідних, які повинні за законом
забезпечити догляд і допомогу;
2. Поселитись на тимчасове проживання в будинок-інтернат для осіб, які
потребують стороннього догляду, що розташований в с. Павлівка
Іллінецького району і має усі умови для комфортного проживання;
3. Оформити договір довічного утримання;
4. Запросити до себе на тимчасове проживання квартирантів, які б за
можливість проживання здійснювали догляд;
5. Винайняти людину, з числа жителів села, яка могла б здійснювати за
догляд за окрему плату.
СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд листа директора Департаменту охорони здоров’я
Вінницької обласної державної адміністрації Л. Грабовича від 08.06.2016
року №11/2110.
Інформував: Загороднюк С.А. – голова районної ради, ознайомив із змістом
листа (додається).

ВИРІШИЛИ: рекомендувати голові районної ради укласти по розрахунках
головних лікарів угоди про передачу державних субвенцій на існування галузі
охорони здоров’я.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
Секретар постійної комісії

Т. Товарова

