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спільного засідання постійних депутатських комісій з питань законності і 
правопорядку, депутатської діяльності і етики, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян та з питань культури, освіти, здоров’я, спорту та соціального 
захисту населення

Місце проведення:кабінет секретаря ради

Дата та час проведення: 12.07.2021 о 11.00 годині

Засідання постійних комісій відкриває та веде секретар ради Федорова Н. М.

Присутні члени комісій: Медиченко В.В., Шевчук Ю.В., Мартинко О.П., 
Головешко Г.І..

У роботі засідання взяли участь: Травянко Є.В. -  селищний голова, Лутчина І.С.
-  начальник відділу фінансів; Вірчак Є.Л. -  начальник відділу персоналу апарату 

селищної ради та її виконавчого комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до бюджету на 2021 рік.
Виступили: Лутчина І.С. -  начальник відділу фінансів 
Голосували: одноголосно

Вирішили: питання про внесенню змін до бюджету на 2021 рік підтримати.
2. Про податки на збори. Про внесення змін до ставок бюджету на 2022 рік.

Виступили: Лутчина І.С. -  начальник відділу фінансів
Голосували: одноголосно

Вирішили: питання про податки на збори. Про внесення змін до ставок бюджету 
на 2022 рік підтримати.

3. Про місце знаходження відділу фінансів.

Виступили: Лутчина І.С. -  начальник відділу фінансів 
Голосували: одноголосно
Вирішили: питання про місце знаходження відділу фінансів підтримати.

4. Про організацію громадських робіт. *

Виступили: Вірчак Є.Л. -  начальник відділу персоналу апарату селищної ради та 

її виконавчого комітету з пропозицією зняти дане питання з порядку денного так 
як організація громадських робіт входить до повноважень виконавчого комітету 
селищної ради.

Голосували: одноголосно

Вирішили: пропозицію зняття питання організації громадських робіт з порядку 
денного підтримати.

5. Про призначення головного лікаря Комунального некомерційного підприємства 
Арбузинської центральної лікарні.

Виступили: Федорова Н.М. -  секретар ради яка повідомила, що по результатам 

конкурсної комісії на головного лікаря Комунального некомерційного 

підприємства «Арбузинська центральна лікарня» визначено переможцем Доценко 

І.А., на підставі результатів конкурсу секретар ‘ради винесла пропозицію про 
затвердження директора Комунального некомерційного підприємства 
«Арбузинська центральна лікарня» Доценко І.А..

Голосували: одноголосно



Вирішили: пропозицію про затвердження директора Комунального

некомерційного підприємства «Арбузинська центральна районна лікарня» Доценко 

І.А. підтримати.
6. Про зняття питання порядку денного про зміну режиму роботи Полянського 

дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» загального типу комунальної 

власності Арбузинської селищної ради . *
Виступили: Федорова Н.М. секретар ради яка повідомила, що дане питання на 

доопрацюванні, тому просить підтримати пропозицію про зняття з порядку 

денного питання.

Голосували: одноголосно
Вирішили: пропозицію про зняття питання порядку денного про зміну режиму 

роботи Полянського дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» загального 

типу комунальної власності Арбузинської селищної ради підтримати.

Голова постійної комісії з питань культури, 

освіти, здоров’я, спорту та соціального 
захисту населення

Секретар постійної комісії з питань 
законності і правопорядку, депутатської дія 

і етики, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян

Вікторія МЕДИЧЕНКО

[ЛЬНОСТІ

Олександр МАРТИНКО


