ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------Постійна комісія
з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я,
материнства, в справах молоді та соціального захисту населення
01.06.2018 року – 11.00 год.

Всього: 6 депутатів

Склад комісії:
Голова комісії:
1. Юринець Олександр Олексійович
Заступник голови комісії:
2. Кондисюк Ярослав Сергійович
Секретар комісії:
3. Середа Вікторія Петрівна
Члени комісії:
4. Принда Віта Дмитрівна
5. Фурман Ганна Анатоліївна
6. Цибах Вячеслав Трохимович
Присутні: Гук Роман Григорович – голова районної ради
Мельник Алла Романівна - заступник голови районної ради
Запрошені:
Василець Наталія Володимирівна - голова райдержадміністрації
Бігун Оксана Андріївна
- начальник відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
Бондарук Олена Григорівна
- начальник управління фінансів
райдержадміністрації
Пасось Тетяна Йосипівна

- начальник відділу з питань документообігу,
правової та організаційної роботи районної
ради
Тихий Микола Миколайович
- головний спеціаліст юридичного
забезпечення та з питань
запобігання і виявлення корупції відділу
з питань документообігу,правової та
організаційної роботи
Кузьмич Алла Петрівна
- заступник начальника управління соц.захисту населення райдержадміністрації
Клачук Олександр Георгійович
- головний лікар Володимир-Волинського
територіального медичного об’єднання
Чубок Катерина Василівна
- головний лікар центру первинної медико
санітарної допомоги ВолодимирВолинського територіального медичного
об’єднання
Свіца Надія Миколаївна
- головний лікар стоматполіклініки
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Порядок денний:
1. Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року.
Інформує: Бондарук
- начальник управління фінансів
Олена Григорівна
райдержадміністрації.
2. Про Програму зайнятості населення Володимир-Волинського району на
період до 2020 року.
Інформує: Кузьмич
- заступник начальника управління соцзахисту
Алла Петрівна
населення райдержадміністрації
3 . Про призначення Почесних стипендій районної ради і райдержадміністрації
учням загальноосвітніх шкіл району за ІІ семестр 2017/2018 навчального року.
Інформує: Бігун
- начальник відділу освіти,молоді і спорту районної
Оксана Андріївна
державної адміністрації
4. Про делегування представника Володимир-Волинського району до складу
госпітальної ради Нововолинського госпітального округу.
Інформує: Гук
- голова районної
Роман Григорович
ради
5. Про план роботи районної ради на ІІ півріччя 2018 року
Інформує: Пасось
- начальник відділу з питань
Тетяна Йосипівна
документообігу,правової та
організаційної роботи районної
6. Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха
Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в
Україні.
Інформує: Юринець
- голова постійної комісії районної ради
Олександр Олексійович
з питань освіти,культури,духовності,
охорони здоров’я,материнства, в справах
молоді та соціального захисту населення
7. Про звернення депутатів Маневицької районної ради Волинської області до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо фінансування
гарантованих державою пільг.
Інформує: Тихий
- головний спеціаліст юридичного забезпечення
Микола Миколайович
та з питань запобігання і виявлення корупції
відділу з питань документообігу, правової та
організаційної роботи районної ради
8. Про реорганізацію комунального закладу «Володимир- Волинське
територіальне медичне об’єднання»
Інформує: Клачук
- головний лікар Володимир-Волинського
Олександр Георгійович
територіального медичного об’єднання
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9. Про створення комунального некомерційного підприємства «ВолодимирВолинський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Інформує: Клачук
Олександр Георгійович

- головний лікар Володимир-Волинського
територіального медичного об’єднання

10.Про затвердження списку черговості пільгових категорій громадян на
зубопротезування по Володимир-Волинському району
Інформує: Юринець
Олександр Олексійович

11.Листи та звернення.
12.Різне.

- голова постійної комісії районної ради
з питань освіти,культури,духовності,
охорони здоров’я,материнства, в справах
молоді та соціального захисту населення

