
Протокол № 4
засідання громадської ради при Новоайдарській райдержадміністрації

смт. Новоайдар 18 вересня 2019 року

Присутні: члени громадської ради при Новоайдарській
райдержадміністрації у складі -  6 чоловік (Калюжний Ю.В., Калініна Г.І., 
Косова І.Д., Позднякова Н.В., Свистула О.В., Бабін Є.І.), головний спеціаліст 
сектору з питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації 
Бордюг О.І.

Відсутні: Косов О.І., Калмиков С.О., Котова І.В.

Запрошені: виконувач обов’язки голови Новоайдарської
райдержадміністрації Тетяна Новикова, начальник управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації Ольга Селіна, начальник відділу 
освіти райдержадміністрації Олександр Селіхов, завідувач сектору з питань 
інфраструктури райдержадміністрації Лілія Свирида, начальник відділу 
сімейної політики та оздоровлення УСЗН райдержадміністрації Наталія 
Голубцова та начальник відділу персоніфікованого обліку пільгової категорії 
населення Наталія Баннікова.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Здійснення заходів, спрямованих на поліпшення соціального- 
медичного захисту, реабілітації ветеранів війни, воїнів-інтернаціоналістів, 
учасників антитерористичної операції.

2. Про організацію літнього оздоровлення дітей та їх зайнятості під 
час літніх канікул, роботу пришкільних таборів, оздоровлення дітей пільгових 
категорій операції.

3. Розгляд стратегії розвитку дорожнього господарства, ремонт 
дорожнього покриття.

4. Обговорення концепції національно - патріотичного виховання
молоді.

По першому та другому питанню

Виступила: начальник управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації Ольга Селіна, яка представила присутнім інформацію 
про: здійснені заходи, які спрямовані на поліпшення соціального-медичного 
захисту, реабілітації ветеранів війни, воїнів-інтернаціоналістів, учасників 
антитерористичної операції та організацію літнього оздоровлення дітей та їх



зайнятості під час літніх канікул, роботу пришкільних таборів, оздоровлення 
дітей пільгових категорій операції.

Вирішили: : інформацію прийняти до відома.

Голосували: «За» -6, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Прийнято одноголосно.

По третьому питанню

Виступила: завідувач сектору з питань інфраструктури
райдержадміністрації Лілія Свирида, яка повідомила про розвиток дорожнього 
господарства та ремонт дорожнього покриття на території Новоайдарського 
району.

Вирішили: : інформацію прийняти до відома.

Голосували: «За» -6, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Прийнято одноголосно.

По четвертому питанню

Виступив: начальник відділу освіти райдержадміністрації Олександр 
Селіхов, який представив присутнім інформацію щодо розвитку концепції 
національно - патріотичного виховання молоді.

Вирішили: : інформацію прийняти до відома.

Голосували: «За» -6, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Прийнято одноголосно.

Голова громадської ради Юрій КАЛЮЖНИЙ

Секретар громадської ради Олена БОРДЮГ


