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Протокол NЬl
засiдання громадськоi ради

при Боголухiвськiй районнiй державнiй адмiнiстрацii

вiд 16.02.2018 р. м. Богодухiв

Загальна кiлькiсть членiв громадськоi ради - 7 чол.
На ЗбОРах ГромадськоТ ради заре€струв€ulися та присутнi 5 членiв громадськоi
ради (список запрошених дода€ться).
Секретар громадськоТ ради - Пшенична Л.Б.
ЗаПРОшенi - .нач€Lпьник вiддiлу економiчного розвитку i торгiвлi районноТ
ДеРЖаВНОi адмiнiстрацiТ LП.Телешенко, начiшьник вiддiлу персонiфiкованого
ОбЛiКУ пiльгових категорiй управлiння соцiального захисту населення районноi
ДеРЖаВНОТ аДМiнiстрацii А.В.Малецька, начаJIьник фiнансового управлiння
районноi державноТ адмiнiстрацiТ О.Ф.Коваrrьов.

Порядок денний:

1. ПРО пiдсУмки соцiально-економiчного розвитку району за 2Ol7 piK та
завдання на2018 piK.
2. ПРО СанаТорно-курортне лiкування пiльгових категорiй громадян (ветерани
!ругоТ cBiToBoT вiйни, афганцi, чорнобильцi, атовцi).
3. Про виконання бюджету району за 20l7 piK.

I. СЛУХАЛИ: про пiдсумки соцiа_гtьно-економiчного розвитку району за
2017 piK та завдання на 2018 piK.

ВИСryпиЛи: нач€Lпьник вiддiлу економiчного розвитку i торгiвлi районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ I.П.Телешенко (iнформацiя додаеться).

ГОЛОва БогодухiвськоТ районноi органiзацiТ BeTepaHiB Украiни
I.С.ОМеЛяненко запитав, чи Bci об'скти завершенi та використанi кошти, якi
ВИДiЛЯЛися У рамках обласного конкурсу мiнi-проектiв <<Разом в майбутне>.
IРИНа Петрiвна зауважила, що Bci об'екти завершенi, кошти свосчасно
використанi. Понад 2 тис. грн. повернуто до обласного бюджету, l тис. грн. -
до районного.

Голосували:
((зD) - 5, <проти)) - 0, (утримzLлось> - 0
ВИРIШИЛИ: прийня^I,и iнформацiю до вiдома.



П. СЛУХАЛИ: про санаторно-курортне лiкування пiльгових категорiй
громадян (ветерани !ругоi свiтовоi вiйни, афганцi, чорнобильцi, атовцi).

ВИСryПИЛИ: нач€шьник вiддiлу персонiфiкованого облiку пiльгових
КаТеГОРiЙ УПРавлiння соцiального захисту населення районноi державноТ
адмiнiстрацii А.В.Малецька (iнформацiя додаеться).

ПРеДСТавник Богодухiвського районного товариства бджолярiв
I.В.!РУЧИНСЬКа поцiкавилася, якi документи потрiбнi для постановки на черry
для отримання санаторно-курортноi путiвки.

АЛiНа Василiвна пояснила, що для цього до управлiння соцiального
ЗаХИсТУ населення районноi державноТ адмiнiстрацiТ потрiбно надати довiдку
ЛiКУВальноТ установи за формою 070-о, копiю паспорта та iдентифiкацiйного
КОДУ, ЯКЩО Пенсiонер, то копiю пенсiЙного посвiдчення, копiю пiльгового
ПОСВiДЧеННя, якщо пiльговик та копiю довiдки про групу iнвалiдностi, якщо с
iнвалiдом.

Голосували:
((за)) - 5, <<проти)) - 0, (утрим€Lлось>> - 0
ВИРIШИЛИ: прий няти iнформацiю до вiдома.
ПI. СЛУХАЛИ: про виконання бюджету району за 2017 piK.

ВИСryПИЛИ: начальник фiнансового управлiння районноi державноТ
адмiнiстрацiТ О.Ф.Ковальов (iнформацiя додаЪться).

Голосували:
((за)) - 5, <<проти)) - 0, (утрим€цось>> - 0

Соловйова о.о.

-r-d Пшенична Л.Б.

ВИРIШИЛИ: iнформацiю прийняти до вiдома.

Голова
громадськоi ради

Секретар
громадськоI ради


