ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ
25.01.2018

№2

м. Токмак
позачергового засідання постійної комісії з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони
здоров’я
Голова - Пасєвін В.В.
Секретар - Ходальська Т.В.
Присутні:
- Шаповал В. Д. - заступник голови комісії
Поліщук С.В., Плаксіна О.В., Хомічук О.І. - члени комісії
- Мамчак Н.В. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ТМР
- Чуб 0 .0 . - секретар Токмацької міської ради
- Колеснікова О М. - начальник відділу кадрової роботи, інформації та обліку житла
виконкому ТМР
- Глущенко C. A., Капінус C. A., Лукаш В О. - депутата ТМР
Відсутні: О

Порядок денний:
1. Про конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря КП «Токмацька
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ТМР.
Колеснікова О М.
2. Про введення додаткової штатної одиниці в Палаці спорту.
Шаповал В.Д.

1. СЛУХАЛИ:
Колеснікову О.М., яка повідомила, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2017 р. № 1094 затверджено Порядок проведення конкурсу на зайняття
посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я.
Ольга Миколаївна наголосила, що першим етапом конкурсу є прийняття рішення про його
проведення, ознайомила з деякими пунктами Порядку проведення конкурсу та проектом рішення
сесії ТМР «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря
комунального підприємства «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»
Токмацької міської ради».
ВИСТУПИЛИ.
Пасєвін В.В. із зауваженням про покладання контролю за виконанням цього рішення не тільки
на постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, реформ, захисту
прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики а і на постійну комісію з
гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я. Запропонував винести дане
питання на сесію зі змінами та доповненнями.
Голосували:
• За- 6
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
ВИРІШИЛИ:

1.1

Проект рішення «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного
лікаря комунального підприємства «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного
лікування» Токмацької міської ради» зі змінами і доповненнями винести на сесію.

2. СЛУХАЛИ:
Шаповала В.Д. з проханням введення з 01.02.2018 додаткової штатної одиниці гардеробника
Токмацького міського спортивного комплексу. Валерій Дмитрович наголосив, що необхідність
введення в штатний розпис 0,75 ставки гардеробника виникла з метою усунення негативних
процесів в Палаці спорту (крадіжки). Відмітив, що фонд заробітної плати на 0,75 ставки
гардеробника з 01.02.2018 до кінця року складатиме 38 000 грн.
ВИСТУПИЛИ:
Пасєвін В.В. запропонував дане питання з роз’ясненнями винести на сесію та звернутися до
постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів щодо виділення
зазначеної суми для введення в штатний розпис міського спортивного комплексу 0,75 ставки
гардеробника з 01.02.2018.
Голосували:
• За - 6
• Проти - 0
• Утримались - 0
Не голосували: 0
ВИРІШИЛИ:
2.1.
Звернутися до постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів
щодо виділення 38 000 грн. для введення в штатний розпис міського спортивного
комплексу з 01.02.2018 0,75 ставки гардеробника.
2.2.
Питання введення додаткової штатної одиниці гардеробника в Токмацькому міському
спортивному комплексі з роз’ясненнями винести на сесію.
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