
Протокол № 2
засідання Громадської ради

при Чугуївській райдержадміністрації

від 06.07.2018р.                                                                                              м. Чугуїв

Присутні члени громадської ради: 6 чол.
Відсутні: Н.Г. Алексенко, В.С. Мараховська, А.Л. Матукін, С.П. Скрипник. 

Порядок денний:

1. Про реалізацію в Чугуївському районі проектів розвитку територіальних
громад (відео-презентація).
        2. Нове в законодавстві про субсидії та розвінчання міфів про них. 
        3. Про хід реформи первинної ланки медицини в Чугуївському районі. 
        4.  Про створення в Чугуївському районі  умов для втілення в  життя
Концепції нової української школи.

І.  СЛУХАЛИ:  про реалізацію в Чугуївському районі  проектів розвитку
територіальних громад.

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
С.С.  Альошина  представила  відео-презентацію  «Перспективи  соціально-
економічного розвитку району у 2018 році». Вона розповіла, що в поточному
році  в  населених  пунктах  Чугуївщини  із  залученням  коштів  державного  і
місцевих  бюджетів  та  міжнародної  допомоги  планується  реалізувати  значну
кількість проектів.

Так, лише з обласного бюджету за Програмою соціального і економічного
розвитку Харківської області на 2018 рік на Чугуївський район буде виділено
14  млн  99  тис.  грн,  за  рахунок  чого  в  населених  пунктах  поліпшиться
матеріально-технічна база закладів освіти та спортивна інфраструктура,  буде
реалізовано  проекти  з  вуличного  освітлення  та  реконструкції  системи
теплопостачання.  А  держава  спрямовує  значні  кошти  на  ремонт  доріг  і
будівництво сучасних амбулаторій.  

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІ. СЛУХАЛИ: нове в законодавстві про субсидії та розвінчання міфів про
них. 

Начальник  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
райдержадміністрації О.С. Лисянський повідомив, що відповідно до постанови
Кабміну від 27.04.2018 № 329 змінено термін, на який призначається субсидія,
та визначено перелік категорій осіб,  призначення субсидії яким на наступний
період  буде проведено  на  підставі  нових заяви  і  декларації,  тобто  за  новим
зверненням. Крім того, новели постанови стосуються випадків, коли субсидія



не  призначається,  у  тому  числі  за  рішенням  районної  конфліктної  комісії;
обрахування доходу для призначення субсидії тощо.

О.С.  Лисянський  також розвінчав  міфи,  які  виникли серед  населення  у
зв’язку зі змінами. Він наголосив: не матимуть ніяких проблем з субсидією ті
користувачі,  в  яких у  порядку всі  документи на домоволодіння і  які  вчасно
повідомили  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
райдержадміністрації  про  зміну  умов,  що  впливають  на  правову  сторону
призначення субсидії.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  про  хід  реформи  первинної  ланки  медицини  в
Чугуївському районі. 

Про хід реформи первинної ланки медицини в районі розповіла начальник
відділу  охорони  здоров’я  райдержадміністрації  Н.М.  Герез.  Районний  центр
сімейної медицини, повідомила вона, одним із перших в Україні уклав угоду з
Національною службою здоров’я, в результаті чого вже з ІІ півріччя 2018 року
фінансуватиметься за принципом «гроші ходять за пацієнтом». У такому разі
фінансування медичної галузі збільшиться. 

Тому зараз йде інтенсивна робота щодо укладання декларацій пацієнтів з
лікарем.  Обрали  свого  сімейного  лікаря  близько  14  тисяч  мешканців  сіл  та
селищ нашого району. 

Наступним  етапом  буде  реформування  системи  надання  вторинної
медичної допомоги.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається). 

ІV. СЛУХАЛИ: про створення в Чугуївському районі умов для втілення в
життя Концепції нової української школи.

Тему створення у  районних закладах  освіти умов для  втілення в  життя
Концепції  нової  української  школи  висвітлила  начальник  відділу  освіти
райдержадміністрації  Т.В.  Бєлєвцова.  За  її  словами,  практичне  втілення
концепції  передбачає  впровадження  нових  освітніх  стандартів,  програм,
удосконалення  мережі  закладів,  створення  нового  освітнього  середовища,
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Вона   повідомила,  що  на  Чугуївщині  в  цьому  навчальному  році  в  15
перших класів підуть 235 учнів, які навчатимуться в нових умовах і за новими
програмами.  Вже для  них буде створено  освітнє  середовище,  яке  допоможе
значно підвищити якість навчання дітей в українській школі. 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

Заступник 
голови громадської ради                                                          Л.В. ЮРЧЕНКО

Секретар громадської ради                                                      Л.С. ШУМЕЙКО
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