
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
У К Р А Ї Н А  

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

  
 
  " 18 " червня 2015 року                                                             м. Чернівці                                                                                                            

Протокол № 40 
засідання постійної комісії обласної ради  

Присутні : 
 Віщук С.І, Бойко Є.В., Мельничук В.К.  Залявський В.Д. 

 Запрошені:  
Мунтян І.М., Верига О.В., Думанчук А.І  

Порядок денний засідання:  
1.  Про затвердження програми підтримки членів сімей учасників 

АТО Чернівецької області "Родина героя" 
Доповідач: заступник голови постійної комісії обласної ради з питань праці 
та соціального захисту населення Віщук С.І. 

 
1. Слухали: інформацію про затвердження програми підтримки членів 

сімей учасників АТО Чернівецької області "Родина героя". 
     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Верига О.В., Мунтян І.М. 

Вирішили:  
1.  Взяти зазначену інформацію та висновки Департаменту фінансів 

облдержадміністрації, Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації зауваження  юридичного відділу обласної ради до 
відома. 

2. Погодитись з висновками Департаменту фінансів 
облдержадміністрації, Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації та зауваженнями юридичного відділу обласної ради та 
враховуючи, що Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації готує власну Програму підтримки членів сімей 
учасників АТО Чернівецької області "Родина героя" рекомендувати 
Департаменту соціального захисту облдержадміністрації врахувати та 
включити до Програми, що готується, розроблений депутатами обласної ради 
від фракції "Батьківщина" проект Програми підтримки членів сімей 
учасників АТО Чернівецької області "Родина героя".  

 
 
Голова постійної комісії                                                     В. Мельничук 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
    "18"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про затвердження Програми 
підтримки членів сімей учасників 
АТО Чернівецької області "Родина 
героя" 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Програми підтримки членів сімей учасників АТО Чернівецької 
області "Родина героя", внесений депутатами обласної ради від фракції 
"Батьківщина", висновки Департаменту фінансів облдержадміністрації, 
Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації та зауваження 
юридичного відділу обласної ради постійна комісія, - 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Взяти зазначену інформацію та висновки Департаменту фінансів 
облдержадміністрації, Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації зауваження  юридичного відділу обласної ради до 
відома. 

2. Погодитись з висновками Департаменту фінансів 
облдержадміністрації, Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації та зауваженнями юридичного відділу обласної ради та 
враховуючи, що Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації готує власну Програму підтримки членів сімей 
учасників АТО Чернівецької області "Родина героя" рекомендувати 
Департаменту соціального захисту облдержадміністрації врахувати та 
включити до Програми, що готується, розроблений депутатами обласної ради 
від фракції "Батьківщина" проект Програми підтримки членів сімей 
учасників АТО Чернівецької області "Родина героя".  

 
 

Голова постійної комісії                     В.Мельничук 
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