ПРОТОКОЛ№4
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 18 лютого 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Колосенко О.Д.
Члени комісії: Бойко О.І., Дубова Л.П., Задорожна Н.М., Товарова Т.П.
Відсутні члени комісії: Нечипоренко В.І.
Запрошені:
- Швець В.А. – заступник голови районної ради;
- Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
- Атаманюк О.Є. – головний лікар комунального закладу «ЦПМ-СД»;
- Бурдельна Л.П. – начальник управління праці районної державної
адміністрації;
- Живега Л.М. – заступник головного лікаря КЗ «ЦПМ-СД»;
- Пилипинчук В.К. – директор центру зайнятості в Іллінецькому районі;
- Врещ В.В. – голова постійної комісії районної ради з питань
агропромислової політики, регулювання земельних відносин та охорони
природних ресурсів;
- Стельмащук М. С. – голова постійної комісії районної ради з питань
управління
комунальною
власністю,
торговельного
і
побутового
обслуговування
населення,
комплексного розвитку і благоустрою
населених пунктів;
- Правороцький Ф.С. – депутат районної ради;
- Божнюк С.В. – депутат районної ради;
- Крохмаль С.М. – секретар Кантелинської сільської ради;
- Підлісняк В.В. – Красненьківський сільський голова;
- Брух С.І. – Росоховатський сільський голова;
- Сіранчук Д.А. – Копіївський сільський голова.
Порядок денний:
1. Про затвердження районної Програми «Розвиток первинної медокосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районі на
2016 – 2018 роки».
2. Про хід виконання Програми зайнятості населення Іллінецького району на
період до 2017 року.

3. Про хід виконання Районної програми «Місцеві стимули» на 2012-2020
роки.
4. 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.
5. Про розгляд звернення головного лікаря комунального закладу «ЦПМСД»
Атаманюка О.Є. від 11.02.2016 року №01-09-282 щодо проведення
проведення заходів з реорганізації структурних підрозділів та оптимізації
штатних посад і доведення їх до вимог нормативних документів.
СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження районної Програми «Розвиток первинної
медоко-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районі
на 2016 – 2018 роки».
Інформувала: Живега Л.М. – заступник головного лікаря КЗ «ЦПМ-СД»;
Ознайомила присутніх із програмою «Розвиток первинної медоко-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районі на 2016 – 2018
роки»(додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради:
1. Затвердити районну програму «Розвиток первинної медико-санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини в Іллінецькому районі на 2016-2018
роки» та заходи до неї (додається).
СЛУХАЛИ: 2. Про хід виконання Програми зайнятості населення Іллінецького
району на період до 2017 року.
Інформував: Пилипинчук В.К. – директор Іллінецького районного ценру
зайнятості, ознайомив присутніх із ходом виконання Програми зайнятості
населення Іллінецького району на період до 2017 року(додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради інформацію директора
Іллінецького районного центру зайнятості Пилипинчука В.К. про хід виконання
Програми зайнятості населення Іллінецького району на період до 2017 року
взяти до відома.
СЛУХАЛИ: 3. Про хід виконання Районної програми «Місцеві стимули» на
2012-2020 роки.

Інформував: Атаманюк О.Є.– головний лікар КЗ «ЦПМ-СД»,ознайомив
присутніх із ходом виконання Районної програми «Місцеві стимули» на 20122020 роки(додається).
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради інформацію головного лікаря
комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іллінецької районної ради Атаманюка О.Є. про хід виконання районної програми
«Місцеві стимули» на 2012-2020 роки взяти до відома.
СЛУХАЛИ: 4. 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 районної державної
адміністрації, ознайомила зі змінами, які пропонують внести до програми.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради внести запропоновані 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.
СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд звернення головного лікаря комунального закладу
«ЦПМСД» Атаманюка О.Є. від 11.02.2016 року №01-09-282 щодо проведення
заходів з реорганізації структурних підрозділів та оптимізації штатних посад і
доведення їх до вимог нормативних документів.
Інформував: Атаманюк О.Є. – головний лікар комунального закладу «ЦПМ-СД».
Проінформував присутніх про необхідність приведення у відповідність штатної
чисельності працівників закладу в межах чинного законодавства (звернення
додається).
ВИСТУПИВ: Божнюк С.В. – депутат районної ради, висловив свою думку з
цього приводу та зауважив, що потрібно зберегти мережу та штатну чисельність
структурних підрозділів комунального закладу «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Іллінецької районної ради.
ВИСТУПИВ: Брух С.І. – Росоховатський сільський голова, зауважив, що на
даний час сільська рада не може взяти на себе фінансування працівника ФАПу,
тому що кошти на ці цілі не були передбачені у сільському бюджеті на 2016 рік і
внести зміни можна буде з червня місяця.
ВИСТУПИВ: Колосенко О.Д. – голова комісії, зауважив, що потрібно
вирішувати проблему по кожному ФАПу окремо та запропонував провести
відповідні консультації.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛОСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові районної ради Загороднюку С.А. спільно з
головним лікарем комунального закладу «ЦПМ-СД» Атаманюком О.Є.
обговорити питання по кожному проблемному ФАПу з сільськими головами
щодо залучення позабюджетних коштів на вищезазначені потреби з інших джерел
фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Голова постійної комісії

О. Колосенко

Секретар постійної комісії

Т. Товарова

