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Знам’янська міська рада Кіровоградської області
Виконавчий комітет

П Р О Т О К О Л  №  6
засідання виконавчого комітету

м. Знам`янка 		                                                            від   02 березня  2018 року

Розпочато засідання о 14.00
закінчено засідання  о  14.25 

П р и с у т н і:
Загородня Валентина Григорівна              - перший заступник міського голови
Ратушна Ірина Олександрівна	- керуюча справами 
Гребенюк Сергій Анатолійович     - заступник міського голови з питань діяльності          виконавчих органів 
Лихота Галина Вікторівна                          - заступник міського голови з питань діяльності 
                                                                          виконавчих органів – начальник фінансового      управління
Клименко Наталя Миколаївна	- секретар міської ради
Довгаленко Володимир Іванович	- голова громадської організації «Міський 
                                                                          гандбольний клуб «Локомотив»
Москаленко Сергій Борисович	- голова Знам’янської Другої селищної ради     
Пашко Олександр Георгійович	- начальник відділу кадрів дирекції залізничних перевезень
Савранська Світлана Миколаївна	            - волонтер ГО «Знам’янське об’єднання «Майдан»
Усаченко Інна Анатоліївна                        -  секретар ГО «Знам’янська міська Спілка     підприємців»  

В і д с у т н і:

Філіпенко Сергій Іванович 	- міський голова  
Адамович Надія Анатоліївна                     - провідний інженер-енергетик Знам’янського ВКГ
                                                                          ОКВП «Дніпро-Кіровоград»
Черевко Анатолій Іванович	 - член громадської організації «Платформа  
                           громадської участі «Нове місто»
Герич Володимир Іванович	- голова спілки ветеранів АТО
Бабійчук Ганна Олексіївна                 	- голова міської організації ветеранів України   
                                       
Запрошені:

Заступник головного лікаря КЗ «Знам’янська міська лікарня ім..А.В.Лисенка» 
Полежай Л.Б.
Заступник головного бухгалтера КЗ «Знам’янська міська лікарня ім..А.В.Лисенка»               
Колісніченко Л.А. 
Старший інспектор з кадрів КЗ «Знам’янська міська лікарня ім..А.В.Лисенка»      Щербін І.В.

Головний лікар центральної районної лікарні                                                      Муравський І.Б.
Юрист-консульт за рахунок спеціального фонду                                                 Таран  О.С.
Ст.інспектор  з кадрів  за рахунок спеціального фонду                                        Мазур  Н.М.
Головний бухгалтер  за рахунок спеціального фонду                                           Федорченко І.М


У засіданні виконавчого комітету міської ради брали участь:

Начальник  юридичного відділу   		                         - Ю.Данільченко 
Головний редактор  РГ «Знам’янські вісті»                                 - Н.Коленченко


Перший заступник міського  голови Загородня В.Г. зачитала порядок денний згідно розпорядження.





	

Про тимчасове  влаштування   малолітньої дитини  до КЗ «Кіровоградський обласний
спеціалізований будинок дитини нового типу»

Інф. – начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.
	

Про затвердження штатної чисельності комунального закладу «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка»

Інф. – начальник відділу молоді, спорту та охорони здоров’я Ладожинська Р.А.
	

Різне


Надійшла пропозиція від   заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А. щодо зміни черговості  розгляду рішень, а саме: першим  розглянути питання «Про затвердження штатної чисельності комунального закладу «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка»
Результати голосування: «За»  - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували за прийняття порядку денного  в цілому зі змінами.
Результати голосування:    «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Порядок денний прийнято в цілому.


1. Слухали:
Про затвердження штатної чисельності комунального закладу «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка».
Інформувала:
начальник відділу молоді, спорту та охорони здоров’я Ладожинська Р.А.
Голосували за прийняття рішення за основу:
Результати голосування: «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
             Надійшла пропозиція від доповідача в констатуючу частину рішення додати слова  «рішення міської ради від 16.02.2018р. №1323 «Про припинення в результаті реорганізації Знам’янської центральної районної лікарні шляхом приєднання до комунального закладу «Знам’янська міська лікарня ім.А.В.Лисенка», виконавчий комітет Знам’янської міської ради».
             Надійшла пропозиція від доповідача п. 1 рішення викласти в наступній редакції:  «Затвердити штатну чисельність комунального закладу «Знам’янська міська лікарня  ім.А.В.Лисенка» у кількості 655,25 штатних одиниць за рахунок загального фонду (додається) та 14 штатних одиниць  за рахунок спеціального фонду (додається) з 5 березня 2018 року».
Результати голосування: «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Виступили:
головний бухгалтер Знам’янської  ЦРЛ  Федорченко І.М
                  Надійшла пропозиція від доповідача Ладожинської Р.А. взяти за основу виправлений додаток, наданий членам виконавчого комітету  з технічними правками та додати   штатну чисельність за рахунок спеціального фонду.
Результати голосування: «За» -10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
Пропозиція приймається.
Голосували за проект рішення із змінами та доповненнями: 
                                                  «За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №64  прийнято (додається із змінами).

2. Слухали:
Про тимчасове  влаштування   малолітньої дитини  до КЗ                                  

 «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу».
Інформувала:
начальник служби у справах дітей Карпук Л.Д.
Голосували:
«За» - 10, «Проти» – 0, «Утримався» - 0, «Не голосували» - 0.
В и р і ш и л и:
Рішення №65  прийнято (додається).







          Перший заступник міського голови                                           В.Загородня 
            
          Керуюча справами                                                                          І.Ратушна






 

