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ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

Про підтримку депутатського запиту  

депутата Великодимерської селищної ради  

VIII скликання Воєвуцького О.П.  

 

Розглянувши депутатський запит депутата Великодимерської селищної 

ради VIII скликання Воєвуцького О.П. від 12.09.2022 р. вхд. 03-10/В/2636 щодо 

звернення до КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» з проханням 

надання інформації та копій документів, керуючись ст. 21 та ст. 22 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», п. 13 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Регламенту 

Великодимерської селищної ради VIII скликання, враховуючи позитивні 

висновки та рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

етики, законності, протидії та запобігання корупції, Великодимерська селищна 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати депутатський запит депутата Великодимерської 

селищної ради VIIІ скликання Воєвуцького О.П., а саме: 

 

1.1. Про надання штатного розпису КНП БРР «Броварський районний центр 

ПМСД» за жовтень 2018 року та березень 2019 року. 

1.2. Про надання КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» інформації 

та копії відповідного наказу за жовтень 2018 року про прийняття на роботу у 

Зазимську амбулаторію ЗПСМ лікаря Вовк Ірини Вікторівни. 

1.3. Про надання КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» інформації 

та копії відповідного наказу про звільнення лікаря-педіатра Великодимерської 

амбулаторії ЗПСМ Герасименко Г.М. у зв’язку зі смертю 15.02.2019 р. 

1.4. Про надання КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» інформації 

про дату прийняття на роботу в Зазимську амбулаторію лікаря Чеперис А.Б. у 

2018 році та копію відповідного наказу. 
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1.5. Про надання КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» інформації 

про дату прийняття на роботу в Зазимську амбулаторію лікаря Назарчук Яну 

Едуардівну у 2018 році та копію відповідного наказу. 

1.6. Про надання КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» інформації 

про дату прийняття на роботу у відділення невідкладних станів КНП БРР 

«Броварський районний центр ПМСД» на посаду медичної сестри Ткаченко 

Уляну Трохимівну та копію відповідного наказу. 

1.7. Про надання КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» інформації 

про дату прийняття на роботу у 2018 році у відділення невідкладних станів 

КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» Олексяк Лесі Володимирівни 

та копію відповідного наказу. 

1.8. Про надання КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» інформації 

про дату прийняття на роботу у 2019 році у відділення невідкладних станів 

КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» на посаду фельдшера Яйченя 

І.В. та копію відповідного наказу. 

1.9. Про надання КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» інформації 

про фактичну дату прийняття на роботу, на посаду сімейного лікаря у 

Калинівську амбулаторію Барановського Р.В. та копію відповідного наказу. 

1.10. Про надання КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» інформації 

про фактичну дату прийняття на роботу, на посаду юриста Василенка Олексія 

Олександровича та копію відповідного наказу, а також, копію наказу про 

звільнення Василенка Олексія Олександровича, у разі, якщо таке відбулося. 

1.11. Про надання КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» копії наказу 

про переведення лікаря невідкладних станів Михайленко Тетяни Степанівни з 

відділення невідкладної допомоги КНП БРР «Броварський районний центр 

ПМСД» у Богданівську амбулаторію ЗПСМ  на посаду сімейного лікаря у 2016 

році. 

1.12. Про надання КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» інформації 

про фактичну дату звільнення за власним бажанням у 2018 році Іванової О.С., 

сімейного лікаря Русанівської амбулаторії ЗПСМ, а також дату прийняття її на 

роботу у Русанівську амбулаторію ЗПСМ у 2020 році та копії відповідних 

наказів. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань 

регламенту, депутатської етики, законності, протидії та запобігання корупції. 
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Селищний голова                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

смт Велика Димерка 

22 версня 2022 року  

№ «____» ХХXIV-VIIІ 


