ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
при Олевській райдержадміністрації

м. Олевськ

23.11.2012 року

ПРИСУТНІ:

Риндич Л.В. – голова громадської ради;
Ковальчук О.С. – заступник голови райдержадміністрації;
Жавіно В.І. – голова районної організації ТСОУ;
Химич О.В. – голова районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного
товариства «Колос»;
Тимощук А.І. – голова районної спілки ветеранів афганської війни;
Черних Г.Г. – головний редактор районної газети «Зорі над Убортю»;
Завакевич В.Л. – головний спеціаліст зв’язків зі ЗМІ та громадськістю апарату РДА;
Мороз Н.М. – голова районної жіночої організації «Дія»;
Біленець Н.І. – начальник відділу охорони здоров’я РДА;
Козачок Ю.І. – головний спеціаліст сектору промисловості, інвестицій, власності та
торгівлі управління економіки РДА;
Дереновська І.М. – заступник начальника РЦЗ;
Мельник В.І. - начальник УПСЗН
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про створення центру первинної медико-санітарної допомоги в Олевську.
2. Обговорення проекту програми економічного і соціального розвитку району на
2013 рік.
3. Про хід виконання програми зайнятості населення на 2012 рік.
4. Різне.
1. СЛУХАЛИ:

Біленець Н.І. – начальника відділу охорони здоров’я РДА. Інформувала стосовно
реформування галузі охорони здоров’я, що складається з двох етапів:
I етап – створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, які будуть
фінансуватися з районного бюджету, питання створення первинного центру буде винесено
на чергову сесію засідання районної ради, що відбудеться 20/12-2012р. зокрема, в
м.Олевську відповідно до норм, передбачених наказом від 15.07.2011 року №420 "Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби населення у медичній
допомозі " має бути створений один центр первинної медико-санітарної допомоги який
включатиме поліклініку, сільські лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти
та фельдшерські пункти
II етап – створення центрів екстренної допомоги. На даний час II етап впроваджується в
дію, рішенням сесії районної ради має бути затверджено розпорядження голови
облдержадміністрації про ліквідацію відділення та пункту швидкої допомоги і передачі їх
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району в спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст області. Фінансування надходитиме з
обласного бюджету. При цьому автомобілі швидкої допомоги і весь персонал залишаться
на місці ( 2 авто і 12 чол. – в м.Олевську, 1 авто і 6 чол. – в с.Білокоровичі).
ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до відома.
2. СЛУХАЛИ:

Козачка Ю.І. – головного спеціаліста сектору промисловості, інвестицій, власності та
торгівлі управління економіки РДА (інформація додається). Дана програма більш
конкретизованою стане після надання контрольних цифр районного бюджету та

розробленого кошторису на 2013 рік на рівні області і буде оприлюднена на місцевому
веб-сайті РДА.
ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до відома.
3. СЛУХАЛИ:
Деруновська І.М. – заступник начальника РЦЗ. Інформувала про хід виконання програми

зайнятості населення на 2012 рік. Інформувала про виконання основних показників
районної програми зайнятості населення, затвердженою розпорядженням голови РДА
№58 від 14.02.2012р. Повідомила, що чисельність громадян, працевлаштованих за
направленням служби зайнятості за 10 місяців 2012 року становила 823 особи, виконання
програми – 104.7%. Всі показники, які передбачені районною програмою зайнятості за
2012 рік виконані в повному обсязі. Пріоритети діяльності служби зайнятості, як і раніше,
зорієнтовані на якнайшвидше повернення громадян до продуктивної праці, скорочення
терміну перебування безробітних на обліку та задоволення
кадрових потреб
роботодавців.
ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до відома.
4. СЛУХАЛИ:

Тимощук А.І. – голова районної спілки ветеранів афганської війни виступив стосовно
якісної організації роботи громадської ради при райдержадміністрації з боку, перш за все,
членів громадської ради, зауважив, що слід переглянути членство в раді та у разі
необхідності скласти повноваження тим членам громадської ради, які систематично не
відвідують засідання, не надають пропозицій стосовно організації роботи громадської
ради, неналежним чином представляють свої громадські об’єднання, не виконують
функції, що на них покладені.
Наголосив, що необхідно тримати на контролі проблему екологічного стану
навколишнього середовища в Олевському районі, про яку йшлося на минулому засіданні
громадської ради 15.10.2012 року, особливо в частині вирішення питання вивезення
непридатних та невпізнаних ядохімікатів, що знаходяться на території нашого району.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформувати громадську раду щодо перебігу подій стосовно вирішення питання вивезення

непридатних та невпізнаних ядохімікатів, що знаходяться на території нашого району.
(Управління агропромислового розвитку, відділ з питань надзвичайних ситуацій.)
2. Рекомендувати райдержадміністрації підготувати листа до народного депутата
Верховної Ради України Пехова А.В. з проханням вплинути на ситуацію та вжити дієвих
заходів для її позитивного вирішення.
( Головному спеціалісту зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату
РДА Завакевич В.Л.).
3. Підготувати листи до керівних органів громадських об’єднань, чиї представники
систематично не з’являються на засіданнях громадської ради, з пропозицією надати
кандидатури інших представників до складу громадської ради.
( Головному спеціалісту зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату
РДА Завакевич В.Л.).
Голова громадської ради

Л.В. Риндич

Заступник голови громадської ради

Н.Т. Ничипорчук

вик.Завакевич В.Л,
секретар громадської ради,
тел.2-12-85

