
Протокол № 1 

засідання постійної комісії з соціальних питань 

18 грудня 2015року             смт Голованівськ 

Склад комісії: 6 осіб 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Туз С.В. 

Члени постійної комісії: Говорун Я.П., Карпюк Є.М., Надольняк О.І., 

Тернавська О.Г. 

 

Відсутні: Голімбієвська Т.П. 

 

На засіданні постійної комісії присутні голова районної ради Кучмій Б.Б., 

голова районної державної адміністрації Голімбієвський О.Д., Побузький 

селищний голова Слободянюк С.П., головний лікар філії КУ «Голованівська 

центральна районна лікарня» в селищі Побузьке» Коренев М.Й. 

Застпуником голови постійної комісії обрано Говоруна Я.П. 

Порядок денний 

1. Про оптимізацію стаціонарного ліжкового фонду Голованівської центральної 

районної лікарні та філії Голованівської центральної районної лікарні в смт Побузьке. 

Інформація: Сачук Валентини Михайлівни – головного лікаря КУ 

«Голованівська центральна районна лікарня» 

 

2. Про стан виконання районної програми імунопрофілактики та захисту населення 

від інфекційних хвороб на 2011-2015роки. 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 

3. Про стан виконання районної програми «Шкільне молоко» на 2014-2015роки. 

Інформація: Клименка Олександра Вікторовича – начальника відділу 

агропромислового розвитку Голованівської райдержадміністрації 

 

4. Про стан виконання районної програми забезпечення соціальним та впорядкованим 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період 

до 2015року. 

Інформація: Карабенюк Тетяни Леонідівни – начальника служби у справах 

дітей райдержадміністрації  

 

5. Про стан виконання Програми розвитку театрального мистецтва в Голованівському 

районі на період до 2015року. 

Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника відділу культури, 

туризму та культурної спадщини райдержадміністрації 



 

6. Про стан виконання районної Програми санаторного оздоровлення ветеранів війни 

та інвалідів на 2011-2015роки. 

 

7. Про затвердження районної програми санаторного оздоровлення ветеранів війни та 

інвалідів на 2016-2020роки. 

 

8. Про затвердження програми соціального захисту малозабезпечених верств 

населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи Голованівського раойну на 2016-2020роки. 

 

9. Про затвердження районної комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 

АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020роки». 

 

10. Про затвердження районної програми по створенню соціально-економічних умов 

для реалізації статутної діяльності Голованівської районної організації ветеранів України на 

2016-2016роки. 

 

11. Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 

АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015роки. 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію головного лікаря КУ «Голованівська 

центральна районна лікарня» Сачук В.М. про оптимізацію стаціонарного 

ліжкового фонду Голованівської центральної районної лікарні та філії 

Голованівської центральної районної лікарні в смт Побузьке. 

 

У обговоренні взяли участь: Голімбієвський О.Д., Карпюк Є.М., Надольняк 

О.І., Слободянюк С.П., Коренев М.Й. 

 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення районної ради та 

рекомендувати внести на розгляд чергової сесії районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію головного лікаря КЗ «Голоанівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Фоменко М.П. про стан 



виконання районної програми імунопрофілактики та захисту населення 

від інфекційних хвороб  на 2011-2015роки. 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення районної ради.  

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію начальника  відділу агропромислового розвитку 

райдержадміністрації Клименка О.В,. який повідомив, що заходи програми 

«Шкільне молоко» не виконувались через відсутність фінансування з 

районного бюджету. Пропонується дане питання не розглядати на сесії 

районної ради. 

Вирішили: Погодити  пропозицію та рекомендувати сесії районної ради 

виключити питання з порядку денного. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію  начальника служби у справах дітей 

райдержадміністрації Карабенюк Т.Л. 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення районної ради.  

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0  

“Утримались” – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію  начальника відділу культури, туризму та 

культурної спадщини райдержадміністрації Піщик Т.В. 

Вирішили:  погодити запропонований проект рішення районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0  

“Утримались”  – 0  



 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації Моренець Н.І. про стан виконання 

районної Програми санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 

2011-2015роки. 

Вирішили:  Погодити запропонований проект рішення районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0  

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації Моренець Н.І. про затвердження 

районної програми санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 

2016-2020роки. 

Вирішили:  Погодити запропонований проект рішення районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0  

“Утримались”  – 0  

 

8. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації Моренець Н.І. про затвердження 

програми соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, 

ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи Голованівського раойну на 2016-2020роки. 

Вирішили:  Погодити запропонований проект рішення районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0  

“Утримались”  – 0  

 

9. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації Моренець Н.І. про затвердження 

районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 



антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО 

та вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020роки». 

Вирішили:  Погодити запропонований проект рішення районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0  

“Утримались”  – 0  

 

10. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації Моренець Н.І. про затвердження 

районної програми по створенню соціально-економічних умов для реалізації 

статутної діяльності Голованівської районної організації ветеранів України на 

2016-2016роки. 

Вирішили:  Погодити запропонований проект рішення районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0  

“Утримались”  – 0  

 

11. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації Моренець Н.І. про внесення змін до 

районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО 

та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015роки. 

Вирішили:  Погодити запропонований проект рішення районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0  

“Утримались”  – 0  

 

Голова постійної комісії                      С. Туз 


