ПРОТОКОЛ№6
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 06 квітня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Колосенко О.Д.
Члени комісії: Дубова Л.П., Задорожна Н.М., Товарова Т.П.
Відсутні члени комісії: Бойко О.І., Нечипоренко В.І.
Запрошені:
1. Буждиган І.П. – начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту
районної державної адміністрації;
2. Дмитрик О.В. – заступник міського голови;
3. Камінський М.А. – голова ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів інших
бойових дій»;
4. Кружільний О.О. – голова ГО «Іллінці – наше місто»;
5. Мовчан С.Г. – начальник держкомземагенства;
6.
Поїзд В.С. – заступник голови районної державної адміністрації;
7. Проданець О.В. – архітектор районної державної адміністрації;
8. Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти районної державної
адміністрації;
9. Швець В.А. – заступник голови районної ради.
Порядок денний:
1. Про хід виконання районних програм у галузі освіти:
- Районної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017
року;
- Районної програми «Вчитель» на 2013 – 2017 роки.
2. Про хід виконання Районної цільової соціальної програми оздоровлення
та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку до 2018 року.
3. Про затвердження Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького району на 2016 – 2020 роки.
4. Про розгляд клопотання голови ГО «Спілка учасників АТО та ветеранів
інших бойових дій» М. Камінського та голови ГО «Іллінці – наше місто»
О.Кружільного щодо побудови пам’ятника воїнам, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході країни.

СЛУХАЛИ: 1. Про хід виконання районних програм у галузі освіти:
- Районної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017
року;
- Районної програми «Вчитель» на 2013 – 2017 роки.
Інформувала: Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти районної
державної адміністрації, прозвітувала про хід виконання програм.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести питання на розгляд сесії районної
ради.
СЛУХАЛИ: 2. Про хід виконання Районної цільової соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку до 2018 року.
Інформувала: Буждиган І.П. – начальник відділу у справах сім’ї, молоді
та спорту районної державної адміністрації, прозвітувала про хід виконання
програм.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести питання на розгляд сесії районної
ради.
СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького району на 2016–2020 роки.
Інформувала: Чеботарьова С.П. – начальник відділу освіти районної
державної адміністрації, ознайомила присутніх із Комплексною програмою
розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016–2020 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради затвердити Комплексну
програму розвитку освітньої галузі Іллінецького району на 2016–2020 роки.
СЛУХАЛИ: 4. Про розгляд клопотання голови ГО «Спілка учасників АТО
та ветеранів інших бойових дій» М. Камінського та голови ГО «Іллінці – наше
місто» О. Кружільного щодо побудови пам’ятника воїнам, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході країни.
Інформував: Камінський М.А. – голова ГО «Спілка учасників АТО та
ветеранів інших бойових дій», ознайомив присутніх із важливістю цього
питання та запропонував на обговорення варіанти пам’ятників.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію на контроль та продумати місце
розміщення і механізм створення пам’ятника, залучивши компетентних
спеціалістів.
Голова постійної комісії

О. Колосенко

Секретар постійної комісії

Т. Товарова

