ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------Постійна комісія
з питань освіти, культури, духовності, охорони здоров’я,
материнства, в справах молоді та соціального захисту населення
14.12.2018 року – 14.30 год.

Всього: 6 депутатів

Склад комісії:
Голова комісії:
1. Юринець Олександр Олексійович
Заступник голови комісії:
2. Кондисюк Ярослав Сергійович
Секретар комісії:
3. Середа Вікторія Петрівна
Члени комісії:
4. Принда Віта Дмитрівна
5. Фурман Ганна Анатоліївна
6. Цибах Вячеслав Трохимович
Присутні: Гук Роман Григорович - голова районної ради
Мельник Алла Романівна - заступник голови районної ради
Запрошені:
Василець Наталія Володимирівна - голова райдержадміністрації
Бондарук Олена Григорівна
- начальник управління фінансів
райдержадміністрації
Пасось Тетяна Йосипівна
- начальник відділу з питань документообігу,
правової та організаційної роботи районної
ради
Тихий Микола Миколайович
- головний спеціаліст юридичного
забезпечення та з питань
запобігання і виявлення корупції відділу
з питань документообігу,правової та
організаційної роботи
Порядок денний:
1. Про план роботи районної ради на І півріччя 2019 року.
Інформує: Пасось
- начальник відділу з питань документообігу,
Тетяна Йосипівна
правової та організаційної роботи районної ради
2. Про звіт про виконання районного бюджету за дев’ять місяців 2018 року.
Інформує: Бондарук
- начальник управління фінансів
Олена Григорівна
райдержадміністрації
3. Про районний бюджет на 2019 рік.
Інформує: Бондарук
- начальник управління фінансів
Олена Григорівна
райдержадміністрації
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4. Про стан виконання районної Програми підтримки сім’ї на 2017-2020 роки
району.
Інформує: Голюк
- начальник управління соціального захисту
Наталія Орестівна
населення райдержадміністрації
5. Про внесення змін до районної Програми соціального захисту населення на
2018-2019 роки
Інформує: Голюк
- начальник управління соціального захисту
Наталія Орестівна
населення райдержадміністрації
6. Про внесення змін до районної Програми забезпечення прав і законних
інтересів дітей, їх соціального захисту та всебічного розвитку на 2018-2022
роки.
Інформує: Смоляр
- начальник служби у справах дітей
Олександр Анатолійович
райдержадміністрації
7. Про надання дозволу відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації на
передачу та списання газових котлів та мережевих насосів в навчальних
закладах району.
Інформує: Бігун
- начальник відділу освіти, молоді та спорту
Оксана Андріївна
райдержадміністрації
8.Різне

