
 
Україна 

 СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

Протокол  № 5 
засідання постійної комісії міської ради 

з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики 
     

  31.08.2016                                                                                 14.00 год. 
  м.Слов’янськ                                                                            Малий зал 3 поверх 
                                                                                                     адміністративної будівлі  

                                                                                                        Слов’янської міської ради 
 
Присутні:     
Заступник голови постійної комісії     - Дубограй І.В. 
Секретар постійної комісії                    - Щудро Н.В.  
Члени постійної комісії                         - Горбунова О.Л. 

                                            - Преображенська О.І.  
Запрошені особи: 
Альохіна О.Є. – начальник управління соціального захисту населення 
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  
 

  На засіданні комісії присутні представники засобів масової інформації. 
 
   Засідання постійної комісії проводиться на підставі розпорядження міського голови            
від 25.08.2016 № 263-р. 

 
  ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.12.2014 № 9-LXXI-6 «Про за-
твердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території 
Слов’янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень». 

2. Про роботу громадських організацій міста та використання ними коштів фінансової 
підтримки з місцевого бюджету.  

 
 
1. СЛУХАЛИ: Дубограй І.В. 

Про затвердження порядку денного засідання постійної комісії    
міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та моло-
діжної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради з 
питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
2. СЛУХАЛИ: Альохіна О.Є. 

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.12.2014     
№ 9-LXXI-6 «Про затвердження Програми соціального захисту   
деяких категорій мешканців на території Слов’янської міської   
ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень» (проект рі-



 
ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень» (проект рі-
шення міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Дубограй І.В., Щудро Н.В., Преображенська О.І. 
ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення міської ради та рекомендувати  міському     

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: Альохіна О.Є. 

Про роботу громадських організацій міста та використання ними 
коштів фінансової підтримки з місцевого бюджету (інформація     
додається). 

ВИСТУПИЛИ: Горбунова О.Л., Дубограй І.В., Преображенська О.І. 
ВИРІШИЛИ: Інформацію начальника управління соціального захисту населення 

Альохіної О.Є. про роботу громадських організацій міста та  викорис-
тання  ними  коштів фінансової підтримки з місцевого бюджету   при-
йняти до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.  Рішення прийнято. 

 
РІЗНЕ:  
ВИСТУПИЛИ: Преображенська О.І. щодо інвалідів по зору. 

Альохіна О.Є щодо неможливості забезпечення інвалідів курсовочним 
лікуванням за рахунок коштів державного бюджету. 
Кім Ж.М., Дубограй І.В. доручили відділу охорони здоров’я (Джим) 
розглянути питання забезпечення інвалідів курсовочним лікуванням на 
Слов’янському курорті за рахунок коштів місцевого бюджету та допо-
вісти на наступному засіданні постійної комісії. 

 
 
 
 
 

   Заступник голови постійної комісії                  ___________                        І.В.Дубограй 
 
 
 
  Секретар постійної комісії                                 ___________                         Н.В.Щудро 


