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ЗАХИСТУ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СПОРТУ
34400 м.Зараш, майдан Незалежності, 1
уууу\¥.кішіеІ50У5к-гас1а. gov.ua

ПРОТОКОЛ №2 (12)
від 10 січня 2017 р.
Присутні:
Ющук Д. А. - голова постійної комісії
Пан П. П. - заступник голови постійної комісії
Денисова Т. М. - секретар постійної комісії
Запрошені:
Бірук Б. І. - керуючий справами виконавчого комітету;
Андрощук О. Г. - заступник начальника управління праці та соціального
захисту населення;
Власік В. Ю. - спеціаліст І категорії юридичного відділу;
Швець Н. В. - начальник відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів
війни та праці управління праці та соціального захисту населення;
Кузло Я. В. - військовий комісар КМВК;
Петрович Н. Г. - депутат Кузне довської міської ради;
Паніко С. Л. - директор міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді;
Антоніч С. І. - начальник відділу з питань режимно-секретної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохор шними органами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд проекту рішення № 493 від 10.01.2017 «Про внесення змін до
рішення міської ради від 20.12.2016 р. № 483 «Про затвердження міської
програми соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей - мешканців м. Кузнецовськ (Вараш) на 2017
рік»
2. Розгляд проекту ріш енні №462 від 22.12.2017 «Про затвердження
структури Кузнецовськогс міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді».
3. Розгляд проекту рішення №482 від 04.01.2017 «Про затвердження
Положення про Кузнецове жий міський центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді в новій реджції».

4. Розляд пакету документів у справі надання матеріальної допомоги Турик
О. М. матері загибю го Турика М. В. та надання відповідних
рекомендацій
Вирішили: Затвердити порядок денний.
Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0.
1. Слухали Андрощука О. Г. щодо проекту рішення № 493 від 10.01.2017
«Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 р. № 483 «Про
затвердження міської програми соціального захисту та підтримки
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.
Кузнецовськ (Вараш) на 2017 рік»
Вирішили: Підтримати даниіі проект рішення.
Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0.
2. Слухали Пашко С. Л. щодо проекту рішення №462 від 22.12.2017 «Про
затвердження структури Кузнецовського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді».
Вирішили: Рекомендувати в юсти у структуру посаду учителя польської мови
та підтримати даний проект р шення.
Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0.
3. Слухали Пашко С. Л. щодо проекту рішення №482 від 04.01.2017 «Про
затвердження Положення про Кузнецовський міський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді в новій редакції».
Вирішили: Підтримати даниіі проект рішення.
Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0.
4. Слухали Швець Н. В. та розглянули пакет документів у справі надання
матеріальної допомоги Турик О. М. матері загиблого Турика М. В., а
саме:
- заява Турик О. М.;
- копія свідоцтва про смерть Турика М. В. (звірена з оригіналом);
- копія лікарського свідоцтва про смерть Турика М. В. (звірена з
оригіналом);
- копія сповіщення гро смерть Турика М. В. з військової частини
(звірена з оригіналом);
- копія довідки про причину смерті Турика М. В. (звірена з оригіналом);
- копія свідоцтва про народження Турика М. В. (звірена з оригіналом);
- копії сторінок паспорта Турик О. М. (звірена з оригіналом);
- копія ідентифікаційкого коду Турик О. М. (звірена з оригіналом);
- копія посвідчення учасника бойових дій Турика М. В. (звірена з
оригіналом);
Вирішили: Розглянувши вин евказані документи постійна депутатська комісія
з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту рекомендує здійснити
виплату Турик Ользі Михайлівні матері загиблого Турика Максима
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Васильовича у сумі п ’ятсот тисяч гривень у разі прийняття проекту рішення №
493 від 10.01.2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 р.
№ 483 «Про затвердження міської програми соціального захисту та підтримки
учасників антитерористичної о зерації та членів їх сімей - мешканців м.
Кузнецовськ (Вараш) на 2017 рік»
Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Голова комісії

