
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання постійної комісій районної ради з питань охорони здоров'я, материнства, 
дитинства, соціального захисту населення, законності та захисту прав громадян 

 
від 11 червня  2020 р.             Початок: о 10:00  Місце проведення: кабінет  

Баштанка                                                          голови районної ради 
                                                                                

1. Про внесення змін до районного бюджету Баштанського району на           
2020 рік. 
Доповідач: Луценко Олена – начальник фінансового відділу райдержадміні-
страції. 

 
2.Про звіт директора комунального некомерційного підприємства 

«Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанської районної ради 
Миколаївської області з питань охорони здоров'я за 2019 рік. 
Доповідач: Барсегян Алла – директор комунального некомерційного 
підприємства «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанської 
районної ради Миколаївської області. 
 
         3. Про депутатський запит депутата районної ради Шпарук О.С. до сесії 
Баштанської районної ради про внесення змін до районної програми розвитку 
та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанської районної ради 
Миколаївської області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням районної 
ради від 16 травня 2019 року №15». 
Доповідач: Барсегян Алла – директор комунального некомерційного 
підприємства «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанської 
районної ради Миколаївської області. 
 
           4. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного 
підприємства «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанської 
районної ради Миколаївської області, затвердженого рішенням районної ради 
від 16 травня 2019 року №16. 
Доповідач: Барсегян Алла – директор комунального некомерційного 
підприємства «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанської 
районної ради Миколаївської області. 
 

    5. Про  внесення змін до Статуту комунального некомерційного під-
приємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського 
району» Баштанської районної ради Миколаївської області, затвердженого 
рішенням районної ради від 26 квітня 2018 року №15.  
Доповідач: Шпарук Оксана – директор-головний лікар комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області. 
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    6 . Про запровадження медичної реформи та укладання декларацій з 
насе-ленням у Баштанському районі за результатами роботи. 
Доповідач: Шпарук Оксана – директор-головний лікар комунального неко-
мерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області. 
 
         7. Про внесення змін до Положення про виконавчий апарат Баштанської 
районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 23 червня 2016 року 
№32. 
Доповідач: Петров Анатолій – голова районної ради. 
 

 8. Про порядок денний та регламент роботи тридцять п’ятої сесії 
Баштанської районної ради сьомого скликання. 
Доповідач: Коновалик Наталія – голова постійної комісії районної ради. 

 
Різне: 
1) лист голови постійної комісії Миколаївської  обласної ради  з питань 

соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму Лучного М. від 25 травня 2020 року №566-06-05-20         
«Про виділення коштів обласного бюджету для вирішення нагальних питань 
Комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня 
Баштанського району» Баштанської районної ради»; 

 
2) лист голови Одеської обласної ради Паращенко С. від 17 березня       

2020 року №01/03-27/782 «Про звернення депутатів обласної ради»; 
 
3) наказ голови Національного агентства з питань запобігання корупції 

Новікова О. від 15 квітня 2020 року №144/20 «Про затвердження Порядку 
проведення контролю  та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування». 

 
Інформує: Коновалик Наталія – голова постійної комісії районної ради. 


