ПОСТІЙНА ДЕПУТАТСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СПОРТУ
34400 м.Вараш, майдан Незалежності, 1
лу\У\у.кигпеІ50У5к-гасІа^0У.иа

ПРОТОКОЛ №16
від 14 грудня 2017 р.
Присутні члени комісії:
Д.Ющук - голова комісії
Р.Павлусь —член комісії
Т.Денисова - член комісії
П.Пан - член комісії
Запрошені:
Н.Федінчик - директор КЗ « Кузнецовський міський центр реабілітації для дітейінвалідів»
Н.Ковальчук - головний спеціаліст з обліку житла виконавчого комітету
О.Печончик - директор територіального центру соціального обслуговування
Т.Дейнека - головний бухгалтер управління праці та соціального захист
населелення
0.П оплавська - головний бухгал тер
П.Ширко - голова Кузнецовської міської організації Української спілки ветеранів
Афганістану
Н.Шмига - начальник відділу фінансово-господарського забезпечення
ВМЦСССДМ
А.Ільїна -- начальник служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської
міської ради
Г.Водько - головний спеціаліст служби у справах дітей виконавчого комітету
Вараської міської ради
1.Шумра - секретар міської ради
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту рішення №1015 від 05.12.2017 року «Про затвердження
Програми економічного і соціального розвитку міста Вараш на 2018 рік».
2. Про розгляд бюджетних запитів на 2018 рік.
3. Про створення «кризового центру».
4. Про розробку проекту Програми підтримки учасників АТО.
Різне.
6. Розгляд листів та звернень
Вирішили: затвердити порядок денний.
Голосували: за —3, проти - 0 , утримались - 0.

1. Про розгляд проекту рішення №1015 від 05.12.2017 року «Про затвердження
Програми економічного і соціального розвитку міста Вараш на 2018 рік».
Виступила: Р.Ляскун, яка ознайомила присутніх зі змістом проекту рішення
№1015 від 05.12.2017 року «Про затвердження Програми економічного і
соціального розвитку міста Вараш на 2018 рік».
Вирішили: рекомендувати депутатам Вараської міської ради розглянути
дане питання на сесії міської ради.
Голосували: за - 3, проти —0 , утримались - 0 .
2. Про розгляд бюджетних запитів на 2018 рік.
Виступили: Н.Федінчик, -Ї.Шмига, О.Печончик, А.Шкабура,Т.Дейнека, та
ознайомили присутніх з бюджетними запитами на 2018 рік.
Вирішили: погодити бюджетні запити на 2018 рік.
Голосували: за - 4 , проти - 0 , утримались - 0 .
3. Про створення «кризовогс центру».
Говорили: Д.Ющук, А.Ільїна, Н.Шелкович, О.Печончик,
Р.Павлусь, щодо створення кризового центру у місті Вараш.

Т.Денісова,

Виступили:
Д.Ющук, голова комісії, який наголосив на необхідності створення кризового
центру у нашому місті длї усіх незахищених верств населення.
А.Ільїна, яка ознайомила присутніх із підготовленим нею проектом рішення
міської ради «Про утворення комунального закладу «Центр соціальної
підтримки дітей» та положенням до неї. Довела до відома комісії типове
положення про комунальний заклад «Центр соціальної підтримки дітей та
сімей» та Наказ Міністерства соціальної політики України від 07 серпня 2017
року № 1268 «Про затвердження Примірних штатних нормативів чисельності
працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей».
Д.Ющук, який повідомив, що подібний проект рішення «Про створення
юридичної особи - Вараського міського центру соціальної підтримки та
адаптації» вже розроблений працівниками управління праці та соціального
захисту населення та стос ується усіх пільгових категорій в тому числі дітей
та сімей. Комісія має на меті підтримати створення такого центру, питання
лише у приміщенні. Коли провести інвентаризацію будівель у місті Вараш можливо знайдеться прих іщення, де буде можливо відкрити такий центр, він
зараз дуже необхідний.
О.Печончик, яка наголосила на тому, щоб в документах було зазначено, що
центр повинен приймати лише жителів м.Вараш.
Вирішили: рекомендувати юридичному відділу виконавчого комітету
Вараської міської ради дати юридичну оцінку проекту рішення «Про
створення юридичної особи - Вараський міський центр соціальної підтримки
та адаптації»
Голосували: за - 4, проти —0 , утримались —0 ,

4. Про розробку проекту Програми підтримки учасників АТО.
Говорили
Д.Ющук, Т.Денісова, Р.Павлусь, Н.Ковальчук, І.Шумра,
П.Ширко, щодо розробки Програми підгримки учасників АТО.
Виступили:
Д.Ющук, який ознайомив присутніх зі змістом питання та закликав до
конструктивного діалогу
Н.Ковальчук, яка ознайомила присутніх із розробленою нею Міською
програмою забезпеченню житлом учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей на 2018-2020 роки, та Порядок використання коштів,
передбачених у міському бюджеті м.Вараш для забезпечення житлом
учасників антитерористі чної операції та членів їх сімей, інвалідів війни на
2018-2020 роки.
П.Ширко, який наголосив на тому, що у разі прийняття програми та
забезпечення житлом л шіе учасників антитерористичної операції будуть
невдоволені, а саме інші учасники бойових дій, які теж є у квартирній черзі.
Вирішили:
- охопити даною про]рамою усіх учасників бойових дій, а не лише
учасників антитерористичної операції.
- рекомендувати юридичному відділу виконавчого комітету Вараської
міської ради дати юридичну оцінку Проекту рішення «Про затвердження
міської програми забезпечення житлом учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей на 2018-2020 роки, та Порядок використання
коштів, передбачених у міському бюджеті м.Вараш для забезпечення
житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, інвалідів
війни на 2018-2020 роки.
Голосували; за - 4, проти - 0 , утримались - 0.
5. Різне.
Виступив: П Ширко, який повідомив членам комісії про труднощі, які пов’язані
із діяльністю Кузнецовської міської організації Української спілки ветеранів
Афганістану. На даний час організація не має спеціаліста - бухгалтера, і членам
організацій складно вести бухгалтерські документи без відповідної освіти.
Голова організації просить у виділенні 0,5 ставки бухгалтера для ведення справ
Кузнецовської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану.
Вирішили: заслухану інформацію взяти до відома.
Голосували: за - 4, проти - 0 , утримались - 0.
6. Розгляд листів та звернень
6.1. Про розгляд рішення міської ради № 874 від 28.11.2017»Про
депутатський запит О.Мензула»
Виступив: Д.Ющук, який ознайомив присутніх зі змістом звернення.
Вирішили: заслухану інформацію взяти до відома
Голосували; за - 4, проти - 0 , утримались - 0.

6.2.

Про розгляд заяви депутата М.Ковбаскжа, зареєстрована за №
1992/02.3-16/05 від 05.12.2017 року.
Виступив: Д.Ющук, який ознайомив присутніх зі змістом заяви.
Вирішили: заслухану інформацію взяти до відома
Голосували: за - 4, проти - 0 , утримались - 0.

6.3.

Про розгляд листа від громадської мережі «Опора» зареєстрований за
№ 802/02,3-16/04 від 20.11.2017 року.
Виступив: Д.Ющук, якит ознайомив присутніх зі змістом листа.
Вирішили: заслухану інформацію взяти до відома
Голосували: за - 4, прої и - 0 , утримались - 0.
6.4.

Про розгляд листа від фінансового управління виконавчого комітету
Вараської міської ради № 01-14/795 від 17.11.2017 року «Про
виділення коштів на допомогу учасникам АТО».
Виступив. Д.Ющук, яки і ознайомив присутніх зі змістом листа.
Вирішили: рекомендували депутатам Вараської міської ради підтримати
даний проект рішення.
Голосували; за - 4, проти - 0 , утримались - 0.
6.5.

Про розгляд листа №1391/02.3-28/05 від 24.10.2017 року, для
ознайомлення та виконання витяг з протоколу № 20 двадцятої сесії
Вараської міської ради сьомого скликання.
Виступив: Д.Ющук, якиі ознайомив присутніх зі змістом листа.
Вирішили: заслухану інформацію взяти до відома
Голосували; за - 4, проти - 0 , утримались - 0.
6.6.

Про розгляд проекту рішення № 953 від 20 жовтня 2017 року «Про
затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту міста
Вараш на 2018-202С рік».
Виступив; Д.Ющук, який ознайомив присутніх зі змістом програми.
Вирішили: рекохмендувати депутатам Вараської міської ради підтримати
даний проект рішення.
Голосували; за - 4, проти - 0 , утримались - 0.
6.7.

Про розгляд проекту рішення 952 від 19.10.2017 року «Про надання
адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Вараш, які
опинились в скрутних життєвих обставинах»
Виступив Д.Ющук, який ознайомив присутніх ЗІ змістом проекту рішення.
Вирішили: рекомендувати депутатам Вараської міської ради підтримати
даний проект рішення.
Голосували: за -- 4, проть - 0 , утримались - 0.

6.8.

Про розгляд проектіу рішення № 938 від 28.09.2017 року «Про звіт
міського голови про роботу виконавчих органів Вараської міської ради
за період з 01.01.2016 - 01.08.2017 років»
Виступив: Д.Ющук, який запропонував вивчити звіт та розглянути його на
наступному засіданні комісії.
Вирішили: залишити даний проект рішення на до вивчення та розглянути
його на наступному засіда ші.
Голосували: за - 4, проть - 0 , утримались - 0.
6.9.

Про розгляд листа в д начальника ДЗ «СМС Ч-З МОЗ України» № 1024
від 18.09.2017 року, щодо внесення змін до міської комплексної
програми «Здоров’я» на 2017 рік та збільшення бюджетних призначень
по КТКВК 031230 «Стаціонарна медична допомога населенню».
Виступив: Д.Ющук, який ознайомив присутніх зі змістом листа.
Вирішили: погодити збільшення бюджетних призначень по КТКВК 031230
«Стаціонарна медична допомога населенню».
Голосували: за - 4, проте - 0 , утримались - 0.
6.10.

Про розгляд проекту рішення № 885 від 16.08.2017 року «Звіт
постійної комісії з
питань земельних відносин,
архітектури,
містобудування, благоустрою та екології»
Виступив; Д.Ющук, який ознайомив присутніх зі змістом проекту рішення.
Вирішили: рекомендувати депутатам Вараської міської ради розглянути
даний проект рішення.
Голосували; за - 4, проте - 0 , утримались - 0.
6.11.

Про розгляд проекту рішення № 919 від 18.09.2017 року «Про надання
адресної матеріальноїдопомоги
мешканцям міста Вараш, які
опинились в скрутнк х життєвих обставинах».
Виступив; Д.Ющук, який ознайомив присутніх зі змістом проекту рішення.
Вирішили: рекомендувати депутатам Вараської міської ради підтримати
даний проект рішення.
Голосували: за - 4, проте - 0 , утримались - 0.
6.12. Про розгляд листа від Т.Сич № 1/16-5-3004 від 21.09.2017 року, щодо
збільшення за рахунок міжбюджетних трансфертів бюджетні
призначення на 20 К рік по КПКВК 1513105 «Надання реабілітаційних
послуг інвалідам та дітям-інвалідам» на суму 195 600,000 грн.
Виступив; Д.Ющук, який ознайомив присутніх зі змістом листа.
Вирішили; погодити збільшення за рахунок міжбюджетних трансфертів
бюджетні призначення на 2017 рік по КПКВК 1513105 «Надання
реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам», що зазначено у листі.
Голосували: за - 4, проте - 0 , утрим али сь - 0.
6.13. Про розгляд проект) рішення № 918 від 12.09.2017 року «Про надання
матеріальної допомоги учасникам АТО».
Виступив; Д.Ющук, який ознайомив присутніх зі змістом проекту рішення.

Вирішили: рекомендувати депутатам Вараської міської ради підтримати
даний проект рішення.
Голосували: за - 4, проти —0 , утрим али сь - 0.
6.14. Про розгляд листа-факсограма для врахування членів комісії що
секретар Вараської міської ради І.Шумра не уповноважена підписувати
та направляти вихідну кореспонденцію.
Виступив: Д.Ющук, яки! ознайомив присутніх зі змістом листа.
Вирішили: заслухану інформацію взяти до відома.
Голосували: за - 4, протз - 0 , утримались - 0.
6.15. Лист від депутата Рівненської обласної ради Н.Назарчука № 09-1/0917
від 29 вересня 2017 року «Про надання детальної інформації по
розрахунку тарифу на водопостачання та водовідведення та
припинення дій, спрямованих на необгрунтоване підвищення тарифів»
Виступив: Д.Ющук, який ознайомив присутніх зі змістом листа.
Вирішили: заслухану інформацію взяти до відома.
Голосували: за - 4, проти - 0 , утримались - 0.
6.16. Розпорядження місі кого голови № 348-р від 06.10.2017 «Про надання
шефської допомоги військовій частині 3045 Національної гвардії
України»
Виступив: Д.Ющук, який ознайомив присутніх зі змістом розпорядження.
Вирішили: заслухану інформацію взяти до відома.
Голосували: за - 4, проти - 0 , утримались - 0.
6.17. Програма фінансового оздоровлення Кузнецовського міського
комунального підприємства.
Виступив: Д.Ющук, якиі запропонував вивчити Програму та розглянути її
на наступному засіданні комісії.
Вирішили: залишити дане питання на довивчення та розглянути її на
наступному засіданні.
Голосували: за - 4, проті - 0 , утримались - 0.

Голова комісії

Д.Ющук

Секретар комісії

П.Пан.

