
ПРОТОКОЛ  № 5 

засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я,  

фізичного виховання, культури та соціальної політики 

                          

від  26 лютого 2021 року 

 

ПРИСУТНІ: Бойко В.І., Дерда В.О., Сілецька Л.П. 

ЗАПРОШЕНІ: Сергій Демченко – заступник міського голови 

Ніла Подік – директор КУ «Центр надання соціальних послуг» міської ради  

Альона Балюк – начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

 

СЛУХАЛИ:Про обрання головуючого та секретаря засідання. 

ВИСТУПИЛИ: Дерда В.О. запропонував обрати головуючого на засіданні – 

Бойка В.І., а секретарем засідання – Сілецьку Л.П. 

ВИРІШИЛИ: Обрати головуючого на засіданні – Бойка В.І., секретарем 

засідання – Сілецьку Л.П. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  

1.Про затвердження Комплексної програми підтримки осіб/сімей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, запобігання домашньому 

насильству та попередження торгівлі людьми Андрушівської міської ради на 

2021-2023 роки.  

   Інформує: Ніла Подік – директор КУ «Центр надання 

соціальних послуг» міської ради  

2.Про внесення змін до Комлексної програми соціального захисту осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств 

населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 роки. 

 Інформує: Альона Балюк – начальник  відділу  

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

3. Про внесення змін до рішення другої сесії восьмого скликання від 23 

грудня 2020 року №21 «Про встановлення плати для батьків за харчування 

дітей в дошкільних навчальних закладах та закладах загальної середньої 

освіти Андрушівської міської ради» 

Інформує: Сергій Демченко  – заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Комплексної програми підтримки 

осіб/сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, запобігання 

домашньому насильству та попередження торгівлі людьми Андрушівської 

міської ради на 2021-2023 роки.  



   Інформує: Ніла Подік – директор КУ «Центр надання 

соціальних послуг» міської ради  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради затвердити Комплексну програму 

підтримки осіб/сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, 

запобігання домашньому насильству та попередження торгівлі людьми 

Андрушівської міської ради на 2021-2023 роки.  

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Комлексної програми соціального 

захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та 

незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 

роки. 

 Інформує: Альона Балюк – начальник  відділу  

соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до Комлексної програми 

соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів 

та незахищених верств населення Андрушівської міської ради на 2021-2022 

роки. 

Одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення другої сесії восьмого скликання 

від 23 грудня 2020 року №21 «Про встановлення плати для батьків за 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та закладах загальної 

середньої освіти Андрушівської міської ради». 

Інформує: Сергій Демченко  – заступник міського   

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення другої сесії 

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року №21 «Про встановлення плати 

для батьків за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та 

закладах загальної середньої освіти Андрушівської міської ради». 

Одноголосно 

 

Головуючий на засіданні                                                      Володимир БОЙКО     

 

Секретар засідання                                                                Лариса СІЛЕЦЬКА                                                                          
 

 

 

 

 


