
Протокол № 2 

засідання постійної комісії з соціальних питань 

24 лютого 2016року             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., заступник головного лікаря з лікувальної 

роботи КУ «Голованівська центральна районна лікарня» Шеремет О.П., 

методист відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Лівітчук Н.Л., 

начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

Дудник А.А., ініціативна група з філії КУ «Голованівська центральна районна 

лікарня» в смт Побузьке 

 

Порядок денний 

1. Про оптимізацію стаціонарного ліжкового фонду Голованівської  

центральної районної лікарні та філії Голованівської центральної районної 

лікарні в смт Побузьке. 

2. Про затвердження районної програми «Дитяче харчування» на 2016- 

2020роки». 

3. Про внесення змін до районної програми по створенню соціально-  

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської районної 

організації ветеранів України на 2016-2017роки. 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника головного лікаря КУ 

«Голованівська центральна районна лікарня» Шеремет О.П., яка 

ознайомила присутніх  з Наказом головного лікаря від 23 лютого 

2016року № 57 «Про оптимізацію ліжкового фонду Голованівської 

центральної районної лікарні». 

Голова районної ради Кучмій Б.Б. вніс пропозицію рекомендувати сесії 

районної ради виключити питання з порядку денного. 

Результати голосування: 

 “За”    – 3 



“Проти”   – 2 (Надольняк О.І., Карпюк Є.М.) 

“Утримались”  – 0  

Голова комісії Туз С.В. запропонував: 

 підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 0 

“Проти”   – 5 

“Утримались”  – 0  

не підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 2 

“Проти”   – 3 (Туз С.В., Говорун Я.П.,Тернавська О.Г.) 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію методиста відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації Лівітчук Н.Л. 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення районної ради.  

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації Дудник А.А. 

Вирішили: Погодити  запропонований проект рішення районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

Голова постійної комісії                      С. Туз 


