УКРАЇНА
Харківська область
ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
VІІ скликання
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ, СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ДЕПУТАТСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЗАКОННОСТІ ТА
ПРАВОПОРЯДКУ

ПРОТОКОЛ № ___
засідання постійної комісії
15.11.2016 року

10.00

Всього депутатів-членів постійної комісії – 8
Присутні: 6 депутатів: Сургай Н.В., Корсун А.М.,Борщ О.І.,Зінченко В.О., Пасічник
Л.М.,Чапак Г.І.
Відсутні – 2 депутати : Макогон О.І., Полюхович В.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Валківського району»
Доповідає: Котенко Т.М. керуючий справами виконавчого апарату районної ради

2. Про присвоєння відкритому стадіону ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЮСШ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» імені Свистунова А.Г.
Доповідає: Мельник В.В. – директор Валківської районної ДЮСШ «Спорт для всіх»

3. Про затвердження Порядку виплати компенсації за одноразовий
проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
Доповідає: Горошко І.В.- начальник управління праці та соціального захисту населення
РДА
4. Про погодження зміни в режимі роботи структурного підрозділу «бухгалтерія»
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
ОХОРОНИ
ЗДОРОВЄЯ
«ВАЛКІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
Доповідає: НосатовН.В.- головний лікар КЗОЗ «ЦРЛ»

5. Про внесення змін та доповнень до Програми інформатизації
Валківського району на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 20 жовтня 2016 року № 202 - VII
Доповідає: Яцина Ю.Д. – заступник голови районної ради

6. Про розгляд листів, звернень, заяв
(на час формування порядку денного не надходили)
Доповідає: Сургай Н.В. голова постійної комісії

7.

Різне

Доповідає: Сургай Н.В. голова постійної комісії

1. СЛУХАЛИ: Котенко Т.М., керуючого справами Валківської районної
ради, яка ознайомила присутніх з кандидатурою Желєзняка М.М., пакетом
документів, що надійшов в обґрунтування до проекту рішення « Про
присвоєння звання «Почесний громадянин Валківського району» та нагадала
норми Положення про присвоєння відповідного звання.
Виступили:
Заворотня Н.М.- начальник кадрової служби відділу освіти РДА, яка
представила на відзначення кандидатуру Вовка В.Ф.
Яцина Ю.Д. – заступник голови районної ради, який представив матеріали
подані на кандидатуру Губського Г.Є.
Поліщук Т.В. – директор Валківського районного краєзнавчого музею, яка
нагадала про ще одного відзначеного Лисенка, та необхідність вручення йому
усіх атрибутів Почесного громадянина Валківського району та підтримала
висунуті кандидатури.
УХВАЛИЛИ:
1. Погодити проект рішення « Про присвоєння звання «Почесний
громадянин Валківського району»
За – 6
Проти – 0
Утримались – 0
2 .Внести дане питання на розгляд ХІ сесії Валківської районної ради
VІІ скликання на затвердження.
За – 6
Проти – 0
Утримались – 0
2. СЛУХАЛИ:
Харченка Л.А. – ветерана спорту від спортивної
громадськості району, який познайомив депутатів із інформацією щодо
біографічних даних Свистунова А.Г, його заслуг, відзнак та надав
обґрунтування щодо доцільності присвоєння його ім’я відкритому стадіону
ДЮСШ.
Виступили:
Сургай Н.В.- голова постійної комісії, яка гаряче підтримала клопотання.
Зазначила, що Свистунов А.Г. легенда фізичної культури та спорту на
Валківщині і заслуговує на увіковічення його імені саме на даному об’єкті.
2. УХВАЛИЛИ:
1. Погодити проект рішення « Про присвоєння відкритому стадіону
ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЮСШ
«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» імені
Свистунова А.Г.»
За – 6
Проти – 0
Утримались – 0
2 .Внести дане питання на розгляд ХІ сесії Валківської районної ради
VІІ скликання на затвердження.
За – 6
Проти – 0
Утримались - 0
3.СЛУХАЛИ: Горошка І.В.- начальника начальник управління праці та
соціального захисту населення РДА, який доповів депутатам необхідність
внесення на розгляд сесії
з метою затвердження Порядку виплати

компенсації за одноразовий проїзд громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи та відповів на запитання депутатів щодо
механізму перерахування коштів на персональні рахунки пільговиків.
3. УХВАЛИЛИ:
1. Погодити проект рішення « Про затвердження Порядку виплати
компенсації за одноразовий проїзд громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
За – 6
Проти – 0
Утримались – 0
2 .Внести дане питання на розгляд ХІ сесії Валківської районної ради
VІІ скликання на затвердження.
За – 6
Проти – 0
Утримались – 0
4. СЛУХАЛИ: Носатова Б.В. –головного лікаря КЗОЗ «ЦРЛ», який
доповів депутатам про підготовлений проект рішення «Про погодження зміни в
режимі роботи структурного підрозділу «бухгалтерія» КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВЄЯ «ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» та

обставини що спонукали його розробленню.
4. УХВАЛИЛИ:
1. Погодити проект рішення «Про погодження зміни в режимі роботи структурного
підрозділу «бухгалтерія» КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ВАЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

ОХОРОНИ

ЗДОРОВЄЯ

За – 6
Проти – 0
Утримались – 0
2 .Внести дане питання на розгляд ХІ сесії Валківської районної ради
VІІ скликання на затвердження.
За – 6
Проти – 0
Утримались – 0
5. СЛУХАЛИ: Яцину Ю.Д. – заступник голови районної ради, який доповів
депутатам про потребу та розрахунки для внесення змін і доповнень до
Програми інформатизації Валківського району на 2016 – 2020 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 20 жовтня 2016 року № 202 - VII
5. УХВАЛИЛИ:
1. Погодити проект рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми
інформатизації Валківського району на 2016 – 2020 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 20 жовтня 2016 року № 202 – VII»
За – 6
Проти – 0
Утримались – 0
2 .Внести дане питання на розгляд ХІ сесії Валківської районної ради
VІІ скликання на затвердження.
За – 6
Проти – 0
Утримались - 0
6. Сургай Н.В. –голову постійної комісії, яка доповіла депутатам про те, що
порядок денний засідання комісії вичерпано, листів, заяв, звернень не
надходило.
Голова постійної комісії

Н.В. Сургай

