
ПРОТОКОЛ №3 

засідання Громадської ради при Роздільнянській райдержадміністрації 

Дата та час проведення: 8 листопада 2018  року, 11 год. 00 хв.  

Місце проведення: зал засідань Роздільнянської райдержадміністрації (м. Роздільна, вул. 

Незалежності, 9)  

Присутні від Роздільнянської райдержадміністрації:  

Головко О.Я. керівник апарату районної державної адміністрації 

Ладунська-Амонс О.В. завідувач сектору комунікацій з громадськістю районної державної 

адміністрації 

Красножон Н.В. начальник відділу освіти районної державної адміністрації 

Кирпиченко К.П. – головний лікар комунального некомерційного підприємства спільної 

власності територіальних громад Роздільнянського району «Роздільнянській районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Присутні від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):  

6 представників ІГС,  (список додається). 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Впровадження інклюзивної освіти в районі; 

2. Стан впровадження медичної реформи первинної ланки медицини тощо; 

3. Призначення наступного засідання громадської ради 

4. Різне 

Голосували: «за» -   6 

ВИРІШИЛИ: 

Залишити порядок денний без змін. 

З першого питання Порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Красножон Н.В. інформувала, що питання забезпечення доступу до якісної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами  є одним з пріоритетів  держави у сфері освіти.     Наразі 

в районі керівниками закладів освіти створені 14 інклюзивних класів у 9 навчальних 

закладах. Порушила питання щодо не вистачання педагогічних кадрів (довідка додається).  

 

До обговорення питання з даної тематики залучились присутні члени громадської ради. 

 

Василенко В.М. запропонував інформацію взяти до уваги. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за” –    6            

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію взяти до відома 

 

 

 



З другого питання Порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Кирпиченко Н.П., який інформував про загальний стан ФАПів в районі та основні зміни у 

сфері медичної реформи які очікують вже починаючи з січня 2019 року (довідка 

додається). 

Головко О.Я. зазначила, що всі мешканці Роздільнянського району обов'язково повинні 

укласти договір (Декларацію) про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. 

 

До обговорення питання з даної тематики залучились всі присутні члени громадської 

ради. 

 

Василенко В.М. запропонував інформацію взяти до уваги. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за” –    6            

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію взяти до відома 

З третього питання Порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Василенка В.М. який  запропонував призначити наступне засідання громадської ради при 

Роздільнянській райдержадміністрації на 15.11.2018 р. о 14.00 з порядком денним: 

-  Про стан застосування державної мови в ЗМІ, закладах, установах, підприємствах, 

торгівельній мережі, школах. 

- Про вирішення проблеми бродячих собак в міста Роздільна 

- Різне 

Мащук Г.М. запропонував запросити на обговорення ІІ питання представника від 

Роздільнянської державної лікарні ветеринарної медицини  

Інших пропозицій не надходило. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

„за” –    6  

ВИРІШИЛИ:  

Наступне засідання громадської ради при Роздільнянській райдержадміністрації провести 

на 15.11.2018 року об 14.00 з порядком денним: 

-  Про стан застосування державної мови в ЗМІ, закладах, установах, підприємствах, 

торгівельній мережі, школах. 

- Про вирішення проблеми бродячих собак в міста Роздільна 

- Різне 

 

Голова громадської ради                                                                                   В.М.Василенко 

 

Секретар громадської ради                                                                         О.В.Ладуська-Амонс  


