ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СПОРТУ
34400 м. Вараш, майдан Незалежності, 1
\¥лу\ у і игпеїзоузк-гасіа.gov.ua

ПРОТОКОЛ №14
від 7 вересня 2017 р.
Присутні:
Ющук Д. А. - голова постійної комісії
Пан П. П. —заступник голови постійної комісії
Денисова Т. М. - секретар постійної комісії
Павлусь Р. О. - член постійної комісії
Запрошені:
Андрощук О. Г. - заступник начальника управління праці та соціального
захисту населення;
Барабух І. Р. - головний спеціал ст відділу економіки;
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд проекту рішення №814 від 26.06.2017 «Про затвердження
Порядку надання адрескої матеріальної допомоги мешканцям міста
Вараш, які опинились у скоутних життєвих обставинах»;
2. Розгляд проекту рішення №820 від 26.06.2017 «Про внесення змін до
рішення міської ради від 23.12.2016 № 496 «Про затвердження Програми
соціальної допомоги в місті Вараш на 2017 рік»;
3. Розгляд проекту рішення №864 від 01.08.2017 «Про надання матеріальної
одноразової допомоги учасникам АТО»;
*

4. Розгляд проекту рішення №822 від 27.06.2017 «Про надання матеріальної
одноразової допомоги учасникам АТО»;

5. Розгляд проекту рішення №875 від 21.08.2017 «Про затвердження міської
програми соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної
операції та членів їх сіме й - мешканців м. Вараш на 2018-2020 роки»;
6. Розгляд проекту рішення №895 від 28.08.2017 «Про затвердження
Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018 - 2020 рік»;
7. Розгляд проекту рішення №865 від 02.08.2017 «Про затвердження
Порядку відшкодування вартості пільгового проїзду громадянам,
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії»;
8. Розгляд проекту ріш енні №913 від 05.09.2017 «Деякі питання санаторнокурортного лікування окремих категорій громадян за рахунок коштів
міського бюджету»;
9. Розгляд листа Управління праці та соціального захисту населення від
17.07.2017 №1/16-5-2119;
10. Розгляд листа Сарненської районної державної адміністрації від
11.05.2017 № вих-01/18,19-867/17 щодо делегування представників до
складу Госпітальної ради Сарненського госпітального округу;
11. Розгляд заяви громадянки
13.05.2017 №03.3-09;

Аврамишин

Галини

12. Розгляд заяви
10.07.2017;

Чурилович

Юлії

громадянки

Анатоліївни

від

Олександрівни

від

13. Розгляд протоколу №1 «Наради по обговоренню питання діяльності
Кузнецовського комунаіьного підприємства»;
14. Розгляд проекту рішення №894 від 28.08.2017 «Звіт про роботу
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Зубрецької Н.О. за період роботи з 15 грудня 2015 року по 28 серпня 2017
року»;
15. Розгляд проекту рішення №888 від 18.08.2017 «Про звіт міського голови
про діяльність виконавчих органів Вараської міської ради»;
16. Розгляд проекту ріпення №889 від 19.08.2017 «Про дострокове
припинення повноваже іь секретаря Вараської міської ради І. Шумри»;
17. Розгляд проекту ріиення №899 від 31.08.2017 «Про дострокове
припинення повноважень Вараського міського голови С. Анощенко».
Вирішили: затвердити порядок денний.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.

1. Розглянули проект рішення №814 від 26.06.2017 «Про затвердження
Порядку надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста
Вараш, які опинились у скрутних життєвих обставинах». Програма
розрахована на 2018 рік .
Вирішили: підтримати даний проект рішення та рекомендувати до
розгляду депутатам на сесії.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
2. Розглянули проект рішення №820 від 26.06.2017 «Про внесення змін до
рішення міської ради віз; 23.12.2016 № 496 «Про затвердження Програми
соціальної допомоги в ivісті Вараш на 2017 рік». Пропонується доповнити
у чинну програму діагноз: «Хвороба Паркінсона».
Вирішили: підтримати даний проект рішення та рекомендувати до
розгляду депутатам на сесії.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
3. Розглянули проект
рішення №864 від 01.08.2017 «Про надання
матеріальної одноразоьої допомоги учасникам АТО». Пропонується
виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО у кількості З
чол.
Вирішили: підтримати даний проект рішення та рекомендувати до
розгляду депутатам на сесії.
Голосували: «за» - 4, «г роти» - 0, «утримались» - 0.
4. Розглянули проект
рішення №822 від 27.06.2017 «Про надання
матеріальної одноразов зї допомоги учасникам АТО». Пропонується
виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО у кількості 6
чол.
Вирішили: підтримати даний проект рішення та рекомендувати до
розгляду депутатам на се сії.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
5. Розглянули проект ріп ення №875 від 21.08.2017 «Про затвердження
міської програми соь іального захисту та підтримки учасників
антитерористичної оперсції та членів їх сімей - мешканців м. Вараш на
2018-2020 роки».
Вирішили: підтримати даний проект рішення та рекомендувати до
розгляду депутатам на сесії.
Голосували: «за» - 4, «п зоти» - 0, «утримались» - 0.
6. Розглянули проект рішення №895 від 28.08.2017 «Про затвердження
Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2018 - 2020 рік».
Вирішили: підтримати даний проект рішення та рекомендувати до
розгляду депутатам на сесії; доручити спеціалістам відділу економіки
опрацювати та надати ла розгляд комісії можливі механізми обліку

використання коштів ь а перевезення пільгових категорій населення
(персональні квитки)
Голосували: «за» - 4, «гроти» - 0, «утримались» - 0.
7. Розглянули проект рішення №865 від 02.08.2017 «Про затвердження
Порядку відшкодування вартості пільгового проїзду громадянам,
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії».
Вирішили: підтримати даний проект рішення та рекомендувати до
розгляду депутатам на сесії.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
8. Розглянули проект
рішення №913 від 05.09.2017 «Деякі питання
санаторно-курортного лікування окремих категорій громадян за рахунок
коштів міського бюджету».
Вирішили: підтриматг даний проект рішення та рекомендувати до
розгляду депутатам на сесії.
Голосували: «за» - 4, « іроти» - 0, «утримались» - 0.
9. Розгляд листа Управлі іня праці та соціального захисту населення від
17.07.2017 №1/16-5-211 ?. У листі описано необхідність збільшення суми
бюджетних призначегь на 2017 по КПКВК 1513105 «Надання
реабілітаційних послуг нвалідам» на суму 87712,00 грн.
Вирішили: підтримати даний проект рішення та рекомендувати до
розгляду депутатам на ( есії.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
10. Розгляд листа Сарненської районної державної адміністрації від
11.05.2017 № вих-01/П /19-867/17 щодо делегування представників до
складу Госпітальної ради Сарненського госпітального округу.
Вирішили: доручити Барабух І. Р. підготувати проект рішення про
делегування представь иків до складу Госпітальної ради Сарненського
госпітального округу, а саме Коцюбинського О. В. - начальника ДЗ
«СМСЧ №3 МОЗ Укргїни» та на розсуд сесії Грохольську Н. О. Ющука
Д. А. - голови пост йної депутатської комісії з питань соціального
захисту, охорони здоре в’я та спорту.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
11. Розгляд заяви грох адянки Аврамишин Галини Анатоліївни від
13.05.2017 №03.3-09. У заяві йдеться про необхідність тривалого
дороговартісного лікування для сина громадянки Аврамишина Максима
Руслановича.
Вирішили: доручити Барабух І. Р. підготувати звернення від Вараської
міської ради до Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської
обласної ради, Міністерства охорони здоров’я щодо необхідності повного
забезпечення медикаментами та лікуванням пацієнтів із орфанними
захворюваннями, жителів м. Вараш.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.

12. Розгляд заяви громадянка Чурилович Юлії Олександрівни від 10.07.2017.
Вирішили: рекомендувати для обов’язкового розгляду на комісіях: з
питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної
політики, з питань
комунального майна, житлової політики,
інфраструктури та енергозбереження та вжити заходів для реалізації
даного прохання щодо встановлення дитячого майданчика біля будинків
33/1, 33/2 по мікрорайону Будівельників.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
13. Розгляд протоколу №1 «Наради по обговоренню питання діяльності
Кузнецовського комуналь юго підприємства».
Вирішили: даний протокол взяти до відома.
Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 0.
14. Проект рішення №894 від 28.08.2017 «Звіт про роботу заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зубрецької
Н.О. за період роботи з 15 грудня 2015 року по 28 серпня 2017 року»;
Ознайомились та взяли до відома.
15. Проект рішення №888 зід 18.08.2017 «Про звіт міського голови про
діяльність виконавчих органів Вараської міської ради».
Ознайомились та взяли до відома.
16. Проект рішення №889 від 19.08.2017 «Про дострокове припинення
повноважень секретаря Вараської міської ради І. Шумри».
Ознайомились та взяли до відома.
17. Проект рішення №899 від 31.08.2017 «Про дострокове припинення
повноважень Вараського міського голови С. Анощенко».
Ознайомились та взяли до відома.

Голова комісії

Ющук Д. А.

