
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, НАДАННЯ 

ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ І ТРАНСПОРТУ

ПРОТОКОЛ
засідання комісії

№ 28 27 .02. 201$  

13.00
ПРИСУТНІ:
Голова комісії 
Заступник голови комісії: 
Секретар комісії:
Члени комісії:

Саркісян Н.В. 
Хохлова Р.І 

/ Паніотов Г.А. 
і/ Запорожченко Н.С. 

Андрійченко С.С.
ЗАПРОШЕНІ:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження Програми з стоматологічного обслуговування населення міст 
Покровськ, Родинське та смт Шевченко та Покровського району на 2018 рік.
Доповідач: Хижняк Л.Г., головний лікар КЛПЗ «Покровська міська стоматологічна 
полікчініка»
2. Про внесення змін до штату та мережі Покровської ЦРЛ.
Доповідач: Шутько С.Л., в. о. головного лікаря
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.01.2018 № 7/50-10 «Про 
затвердження Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей- 
мешканців міст Покровськ, Родинське та смт. Шевченко на 2018-2021 роки».
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
4. Про внесення змін до рішення Покровської міської ради Донецької області від 
02.10.2017 року № 7/41-6 «Порядку надання компенсації на спорудження^ надгробка на 
могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною»
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми з стоматологічного обслуговування 
населення міст Покровськ, Родинське та смт Шевченко та Покровського району на 2018 
рік.
Хижняк Л.Г., головний лікар КЛПЗ «Покровська міська стоматологічна полікчініка»
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2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до штату та мережі ГІокровської ЦРЛ. 
Доповідач: Шутько С.Л., в. о. головного лікаря
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3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 17.01.2018 № 7/50-10 
«Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей- 
мешканців міст Покровськ, Родинське та смт. Шевченко на 2018-2021 роки».
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
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4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Покровської міської ради Донецької області 
від 02.10.2017 року № 7/41-6 «Порядку надання компенсації на спорудження надгробка на 
могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною»
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
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Голова комісії 

Секретар комісії


