
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення 

  
 
  " 25 " червня 2014 року                                                           м. Чернівці                                                                                       
                                                                                

Протокол № 32 
засідання постійної комісії обласної ради  

 
Присутні : 

 Віщук С.І, Бойко Є.В., Мігайчук М.М.,  Мельничук В.К. 
 

Запрошені: 
Верига О.В. 

 
Порядок денний засідання: . 

 
  Про внесення змін до Порядків надання одноразових грошових допомог 

за рахунок коштів "Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2013-2015 роки" 

Доповідач:  директор Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації Верига О.В. 

 
 

  Слухали: інформацію про проект рішення "Про внесення змін до 
Порядків надання одноразових грошових допомог за рахунок коштів 
"Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення "Турбота" на 2013-2015 роки" 

     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Мігайчук М.М. 
Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 
-    Внести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                          В. Мельничук 
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В И С Н О В О К 
       
Про внесення змін до Порядків надання  
одноразових грошових допомог за рахунок 
коштів "Обласної комплексної програми 
соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення "Турбота" на 2013-2015 роки" 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до Порядків надання одноразових грошових допомог за 
рахунок коштів "Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2013-2015 роки" та 
заслухавши інформацію з зазначеного питання  директора Департаменту 
соціального захисту населення  обласної державної адміністрації           
Вериги О.В., постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести зазначене питання на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
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соціального захисту населення 
 

 
 
    " 25 "  червня 2014 р.                               м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про проект рішення сесії обласної 
ради "Про виділення коштів сім'ї 
загиблого Пелехатого В.М."  
 
 
 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 
виділення коштів сім'ї загиблого Пелехатого В.М." та заслухавши 
інформацію з зазначеного питання директора Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації Вериги О.В., постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести зазначене питання на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
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