ПРОТОКОЛ№9
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 02 серпня 2016 року
Присутні:
Члени комісії: Колосенко О.Д., Задорожна Н.М., Товарова Т.П.,
Нечипоренко В.І.
Відсутні члени комісії: Дубова Л.П., Бойко О.І.
Запрошені:
1. Загороднюк С.А. – голова районної ради;
2. Поїзд В.С. – перший заступник голови районної державної адміністрації;
3. Бурдельна Л.П. – начальник управління праці та соціального обслуговування
районної державної адміністрації;
4. Атаманюк О.Є. – головний лікар комунального закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги»;
5. Письменна О.В. - завідувач сектору культури і туризму районної державної
адміністрації.
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Районної комплексної цільової програми підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 20162017 роки.
2. Про внесення змін до Районної програми розвиток первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районі на
2016-2018 роки.
3. Про внесення змін до Положення про порядок встановлення на території
Іллінецького району пам’ятних знаків та меморіальних дошок.
4. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освітньої галузі
Іллінецького районну на 2016 - 2020 роки.
СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до Районної комплексної цільової програми
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також
інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального
захисту, на 2016-2017 роки.
Інформувала: Бурдельна Л.П. – начальник управління праці та соціального
обслуговування районної державної адміністрації. Ознайомила присутніх зі
змінами, які потрібно внести до Районної комплексної цільової програми
підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також

інших верств населення Іллінецького району, які потребують соціального
захисту, на 2016-2017 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до Районної
комплексної
цільової програми підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також інших верств населення Іллінецького району,
які потребують соціального захисту, на 2016-2017 роки, а саме:
1.1. У підпункті 4.2. пункту 4 «Вдосконалення системи соціального
обслуговування громадян» розділу 5 «Напрями діяльності і заходи Програми» у
колонці 6 суму 240 тис. грн. змінити на 280 тис. грн. ; у колонці 7 суму 120 тис.
грн. змінити на 140 тис. грн.; у колонці 8 суму 120 тис. грн. змінити на 140
тис. грн.
1.2. Розділ 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
строки виконання Програми» доповнити абзацом: «вшанування пам’яті
загиблих учасників антитерористичної операції, бойових дій та подій,
пов’язаних із захистом незалежності України».
1.3. Назву пункту 1 розділу 5 «Напрями діяльності і заходи Програми»
викласти у новій редакції, а саме: «Підвищення рівня соціального захисту
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та вшанування воїнів, які
боролися за цілісність і суверенітет України».
1.4. Пункту 1. «Підвищення рівня соціального захисту учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей та вшанування воїнів, які боролися
за цілісність і суверенітет України» розділу 5 «Напрями діяльності і заходи
Програми» доповнити підпунктом 1.11, а саме:
Вшанування воїнів, які боролися
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1.5. Пункту 7 «Соціально-медичне обслуговування інвалідів, ветеранів війни та
інших громадян похилого віку» розділу 5 «Напрями діяльності і заходи
Програми» доповнити підпунктом 7.8, а саме:
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1.6. Розділ 5 «Напрями діяльності і заходи Програми» доповнити
пунктом 12. «Пільгове перевезення окремих категорій громадян району та
надання інших передбачених законодавством пільг», а саме:
12. Пільгове перевезення окремих категорій громадян району та надання
інших передбачених законодавством пільг
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1.6. У підсумках «Загальний облік ресурсів» змінити суми 2406,04 тис. грн.
на 3194,24 тис. грн.; 1863,04 тис. грн. на 2451,24 тис. грн.; 543,0 тис. грн. на
743,0 тис. грн.; 1232,74 тис. грн. на 1557,34 тис. грн.; 969,74 тис. грн. на
1144,34 тис. грн.; 263,0 тис. грн. на 413,0 тис. грн.; 1173,3 тис. грн. на 1636,9
тис. грн.; 893,3 тис. грн. на 1306,9 тис. грн.; 280,0 тис. грн. на 330,0 тис. грн.
1.7. Додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення районної комплексної
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх
сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2016-2017 роки» викласти в новій редакції, а саме:
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1144,34

1306,9

2451,24

інші місцеві
бюджети

413,0

330,0

743,0

обласний бюджет

1.8. Розділ І. «Показники продукту програми» додатку 6 «Показники
продукту Районної комплексної цільової програми підтримки учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення
Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2016-2017 роки»
доповнити пунктами 9 та 10, а саме:
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1.9. Розділ ІІ «Показники ефективності програми» додатку 6 «Показники
продукту Районної комплексної цільової програми підтримки учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств населення
Іллінецького району, які потребують соціального захисту, на 2016-2017 роки»
доповнити пунктами 9 та 10, а саме:
9

10

Грн.
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1.10. Доповнити Районну комплексну цільову програму підтримки
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, а також інших верств
населення Іллінецького району такими додатками: 8 «Порядок призначення та
виплати щомісячної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю,
які отримують програмний гемодіаліз» та 9 «Порядок використання коштів
районного бюджету та проведення розрахунків для здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміських
маршрутах загального користування» (додаються).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Районної програми розвиток первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому
районі на 2016-2018 роки.
Інформував: Атаманюк О.Є. – головний лікар комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги». Ознайомив присутніх зі змінами, які
потрібно внести до Районної програми розвитку первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районі на 2016-2018
роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до районної
Програми розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної
медицини в Іллінецькому районі на 2016-2018 роки, а саме:

1.1. Напрями діяльності і заходи районної Програми розвиток первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому
районі на 2016-2018 роки викласти в новій редакції (додається).
1.2. Ресурсне забезпечення районної Програми «Розвиток первинної медико –
санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районі на
2016-2018 роки» викласти у новій редакції (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Положення про порядок встановлення
на території.
Інформувала: Письменна О.В. - завідувач сектору культури і туризму районної
державної адміністрації. Ознайомила присутніх зі змінами, які потрібно внести
до Положення про порядок встановлення на території.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до Положення
про порядок встановлення на території, а саме : Пункт 3.4 розділу «ІІІ. Порядок
розгляду клопотань та ухвалень рішень про встановлення меморіальних дошок
і пам’ятних знаків» Положення про порядок встановлення на території
Іллінецького району пам’ятних знаків та меморіальних дошок викласти у новій
редакції, а саме: «Кількісний і персональний склад Комісії затверджується
відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Іллінецького районну на 2016 - 2020 роки.
Інформувала: Поїзд В.С. – перший заступник голови районної державної
адміністрації. Ознайомила присутніх зі змінами, які потрібно внести до
Комплексної програми розвитку освітньої галузі Іллінецького районну на 2016
- 2020 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести зміни до Комплексної
програми розвитку освітньої галузі Іллінецького районну на 2016 - 2020 роки, а
саме : Підпункт 2.3.10 «Організація відпочинку та оздоровлення дітей» пункту
2.3 «Збереження та розвиток здоров’я через освіту» розділу VII «Напрями
діяльності та заходи Програми» графу «Джерела фінансування» викласти у
новій редакції, а саме: «Бюджет районної, міської, селищної, сільських рад».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 4, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
Голова постійної комісії

О.Колосенко

