Україна
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Протокол № 3
засідання постійної комісії міської ради
з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики
12.05.2016
м.Слов’янськ

Присутні:
Заступник голови постійної комісії
Секретар постійної комісії
Члени постійної комісії

14.00 год.
Малий зал 3 поверх
адміністративної будівлі
Слов’янської міської ради
- Дубограй І.В.
- Щудро Н.В.
- Бондаренко К.В.
- Горбунова О.Л.
- Преображенська О.І.

Запрошені особи:
Альохіна О.Є. – заступник начальника УСЗН
Жукова Н.В. – директор КУ «Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування Слов’янської міської ради»
Кім Ж.М. - секретар міської ради
Мала Л.М. - начальник відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
Мірошниченко В.О. – головний спеціаліст відділу з організаційного забезпечення
депутатської діяльності
Міщенко О.М. – начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
Олійник М.М. – начальник відділу культури
Підлісний Ю.І. – заступник міського голови
На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації.
Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови
від 06.05.2016 № 147-р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про погодження місця встановлення пам’ятника місцевого значення пам’яті загиблих мирних жителів під час проведення АТО в місті Слов’янську у 2014 році.
2. Про зміну назви об’єкту комунальної власності територіальної громади
м.Слов’янська.
3. Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов’янської міської ради в новій редакції.
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 26-ІХ-7 «Про зміну
найменування юридичної особи комунального закладу «Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний центр по вул.Чубаря».
5. Про затвердження Програми соціального захисту ветеранів війни на території
Слов’янської міської ради на 2016-2020 роки.
6. Про роботу комунальної установи «Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування Слов’янської міської ради».

1. СЛУХАЛИ:

Дубограй І.В.
Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії
міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики.
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з
ВИРІШИЛИ:
питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Олійник М.М.
Про погодження місця встановлення
пам’ятника місцевого
значення пам’яті загиблих мирних жителів під час проведення
АТО в місті Слов’янську у 2014 році (проект рішення міської ради
додається).
ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Олійник М.М.
Про зміну назви об’єкту комунальної власності територіальної
громади м.Слов’янська (проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В., Підлісний Ю.І.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Міщенко О.М.
Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї, молоді,
фізичної культури та спорту Слов’янської міської ради в новій
редакції (проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято.
5. СЛУХАЛИ:

Міщенко О.М.
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 26-ІХ-7
«Про зміну найменування юридичної особи комунального закладу
«Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний
центр по вул.Чубаря» (проект рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято.
В засіданні комісії бере участь Щудро Н.В.

6. СЛУХАЛИ:

Альохіна О.Є.
Про затвердження Програми соціального захисту ветеранів війни
на території Слов’янської міської ради на 2016-2020 роки (проект
рішення міської ради додається).
ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В.
Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати міському
ВИРІШИЛИ:
голові Ляху В.М. включити даний проект рішення до проекту порядку
денного сесії міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

Жукова Н.В.
Про роботу комунальної установи «Центр обліку бездомних осіб з
будинком нічного перебування Слов’янської міської ради» (інформація щодо соціального захисту бездомних осіб додається).
ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В., Бондаренко К.В., Преображенська О.І., Підлісний Ю.І.,
Кім Ж.М., Горбунова О.Л., Щудро Н.В.
Звернули увагу на необхідність придбання дезінфекційної камери для
установи, збільшення фінансування на харчування, придбання медикаментів та інше.
1) Інформацію директора комунальної установи «Центр обліку бездомВИРІШИЛИ:
них осіб з будинком нічного перебування Слов’янської міської ради»
Жукової Н.В. щодо соціального захисту бездомних осіб прийняти до
відома.
2) Роботу комунальної установи «Центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування Слов’янської міської ради» вважати задовільною.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 5, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. Рішення прийнято.
8. РІЗНЕ:
ВИСТУПИЛИ:

Дубограй І.В. щодо розгляду питання фінансування громадських організацій інвалідів та ветеранів (інформація УСЗН щодо запланованих
витрат на фінансову підтримку в 2016 році громадських організацій
ветеранів і інвалідів додається).
Альохіна О.Є. про створення робочої групи по розподілу коштів громадським організаціям.
Щудро Н.В., Підлісний Ю.І., Преображенська О.І., Бондаренко К.В.,
Горбунова О.Л.

Заступник голови постійної комісії

___________

І.В.Дубограй

Секретар постійної комісії

___________

Н.В.Щудро

