
Протокол № 4 

засідання постійної комісії з соціальних питань 

1 червня 2016року             смт Голованівськ 

Склад комісії: 6 осіб 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Туз С.В. 

Члени постійної комісії: Говорун Я.П., Карпюк Є.М., Тернавська О.Г. 

Відсутні: Надольняк О.І., Голімбієвська Т.П. 

 

На засіданні постійної комісії присутні: 

голова районної ради Кучмій Б.Б.,  начальник  управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації Дудник А.А., головний лікар КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Фоменко М.П., 

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Карабенюк Т.Л. 

 

Порядок денний 

1. Про стан виконання районної цільової програми підтримки сім’ї до  

2016року. 

2. Про стан виконання районної програми протидії захворюванню на  

туберкульоз до 2016року. 

3. Про стан виконання районної програми боротьби із онкологічними  

захворюваннями до 2016року. 

4. Про  затвердження районної програми забезпечення соціальним та  

впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа на період до 2018року. 

5. Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної  

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016-2020роки. 

6. Про  внесення змін до програми соціального захисту малозабезпечених  

верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 

2016-2020роки. 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Дудник А.А. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 



 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Фоменко М.П. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

“За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Фоменко М.П. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

“За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію Карабенюк Т.Л. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

“За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію Дудник А.А. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

“За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію Дудник А.А. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

“За”    – 4 



“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

 

Голова постійної комісії                      С. Туз 

 

 


