
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

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

ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ І ТРАНСПОРТУ

№ 34

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

ЗАПРОШЕНІ:

ПРОТОКОЛ
засідання комісії

23Л0. 2018 
15.00

Саркісян Н.В. І/' 
Хохлова Р.І ІД  
Паніотов Г.А. 
Запорожченко Н.С. КУ' 
Андрійченко С.С.

Т

-А

ПОРЯДОК ДЕННИИ

(Іу) Про внесення змін до рішення від 20.04.2017 №7/33-21 «Про затвердження
Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових
будинків осіб, деяким пільговим категоріям населення», Д 
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН

Про внесення змін до рішення від 20.07.2017 №7/36-9 «Про затвердження 
Зрядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових

будинків деяким категоріям населення та визначення потреби в капітальному 
ремонті будинку» ^

/Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
31) Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства
соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 
підтримка Покровською міською радою.
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН '  . *

Аг) Про затвердження Програми Університет III віку «Дивосвіт» для одиноких, ^  
непрацездатних, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. х 

оповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
Про передачу нежитлового вбудованого приміщення, яке розташоване за 

Дресою: м. Покровськ, вул. Лізи Чайкіної 57/1.
Доповідач: Остряніна І.Л., директор КП «ЦПМСД»
^  Про надання дозволу на списання основних засобів Покровській центральній 
районній лікарні.
Доповідач: Шутъко С.Л., в. о. головного лікаря Покровської ЦРБ

Д

+



СІ) Про передачу медичного обладнання з комунальної власності територіальної д  
г{5омади м.Покровська до комунальної власності територіальної громади м. 
Мирноград. А, и*ь*г**^и^ ^
Дщовідач: Шутько С.Л., в. о. головного лікаря Покровської ЦРБ
(о. і Про збіяннення^гцітатної чисельності Покровської центральної районної Д 
лтїсарні г $ ь -*-*-<
Доповідач: Шутько С.Л., в.о. головного лікаря Покровської ЦР Б

Хід засідання

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 20.04.2017 №7/33-21 «Про 
затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних 
житлових будинків осіб, деяким пільговим категоріям населення».
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
ВИРІШИЛИ:_______________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за - ^

проти- $ 
утримався -  /

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 20.07.2017 №7/36-9 «Про 
затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних 
житлових будинків деяким категоріям населення та визначення потреби в 
капітальному ремонті будинку»
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН

ВИРІШИЛИ:_______________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за -

проти -  0 
утримався -/0

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства 
соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 
підтримка Покровською міською радою.
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
ВИРІШИЛИ: __________________________________________________________ _
ГОЛОСУВАЛИ: за - у  

проти -  0 
утримався -/0

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми Університет III віку «Дивосвіт» для 
одиноких, непрацездатних, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. 
Доповідач: Бонзюх І.П., начальник УСЗН
ВИРІШИЛИ: ____



ГОЛОСУВАЛИ: за - $
проти -  С 
утримався -  0

5. СЛУХАЛИ: Про передачу нежитлового вбудованого приміщення, яке 
розташоване за адресою: м. Покровськ, вул. Лізи Чайкіної 57/1.
Доповідач: Остряніна І.Л., директор КП «ЦПМСД»
ВИРІШИЛИ:_______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: за -
проти -  0 
утримався - 10

6. СЛУХАЛИ: Про передачу медичного обладнання з комунальної власності 
територіальної громади м.Покровська до комунальної власності територіальної 
громади м. Мирноград.
Доповідач: Шутько С.Л., в. о. головного лікаря Покровської ЦРБ
ВИРІШИЛИ:_________  ____________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за- ^  

проти -  () 
утримався -  0

7. СЛУХАЛИ: Про передачу медичного обладнання з комунальної власності 
територіальної громади м.Покровська до комунальної власності територіальної 
громади м. Мирноград.
Доповідач: Шутько С.Л., в.о. головного лікаря ПокровськоїЦРБ
ВИРІШИЛИ:_________ «____________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ: за -

проти- Ф 
утримався -1/

СЛУХАЛИ: Про збільшення штатної чисельності Покровської центральної 
районної лікарні
Доповідач: Шутько С.Л., в.о. головного лікаря Покровської ЦРБ 
ВИРІШИЛИ:_______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ: за - З  
проти -  Р 
утримався -  0

Голова комісії 

Секретар комісії


