ГРОМАДСЬКА РАДА
при Голованівській районній державній адміністрації
ПРОТОКОЛ
23 грудня 2015 року

№5
смт. Голованівськ

ГОЛОВА РАДИ:
Ткачук Валентина Львівна
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Леонов Іван Олександрович
Шкодовський Аскольд Олександрович
Попова Наталія Юріївна
Дідоренко Іван Дмитрович
Кобильчак Надія Петрівна
ЗАПРОШЕНІ:
Бугаєнко О.П., заступник голови райдержадміністрації
Лужанська Л.В., керівник апарату райдержадміністрації
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Соціальний захист
інвалідів в Голованівському районі.
2. Звіт роботи Громадської ради за 2015 рік та затвердження плану роботи
на 2016 рік.
По першому питанню слухали:
Ткачук В.Л. про роботу Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ та
соціальний захист інвалідів в Голованівському районі , про вирішення питання
щодо створення належних умов діяльності громадської організацій інвалідів
та надання фінансової допомоги для забезпечення їx статутної діяльності з
районного бюджету.
Виступили: Дідоренко І.Д. про внесення в комп’ютерно-інформаційну базу
району даних про інвалідів, ветеранів афганської війни.
По другому питанню слухали: Ткачук В.Л., голову Громадської ради, яка
представила звіт роботи Громадської ради за 2015 рік та орієнтовний план
роботи на 2016 рік.
Виступили: Леонов І.О., Шкодовський А.О, які надали пропозиції до
орієнтовного плану роботи на 2016 рік.
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Соціальний захист інвалідів
в Голованівському районі
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Голованівської районної
державної адміністрації від 07.02.2011 №87-р,
Громадська рада
вирішила:
1. Рекомендувати районній державній адміністрації:
- тримати на контролі виконання Районної програми по створенню
соціально – економічних умов для реалізації статутної діяльності
Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ;
- активізувати роботу Комітету доступності при районній державній
адміністрації;
- вирішувати питання щодо створення належних умов діяльності
громадської організацій інвалідів та надання фінансової допомоги для
забезпечення їx статутної діяльності з районного бюджету;
- надавати безкоштовну консультативну допомогу з питань соціального
захисту інвалідам та сім'ям, які опікуються дітьми-інвалідами.
2. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення:
- поповнювати комп’ютерно-інформаційну базу даних про інвалідів у
районі та єдиного реєстру пільгових категорій неповносправних громадян.
3. Рекомендувати відділу у справах ciм"ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, виконкомам сільських та селищних рад:
- активізувати роботу з соціальної адаптації та інтеграції в суспільство
ociб з обмеженими фізичними та психічними можливостями i сприяти
реалізації комплексу програм соціальної підтримки ociб з функціональними
обмеженнями, зокрема молоді та дітей-інвалідів.
Голова Громадської ради

В.ТКАЧУК

Секретар Громадської ради

Т.КУЧМІЙ
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Звіт роботи Громадської
ради за 2015 рік та затвердження
плану роботи на 2016 рік
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Голованівської районної
державної адміністрації від 07.02.2011 №87-р,
Громадська рада
вирішила:
1. Звіт голови Громадської ради при районній державній адміністрації
Ткачук В.Л. взяти до відома.
2. Затвердити план роботи Громадської ради при Голованівській районній
державній адміністрації на 2016 рік з урахуванням пропозицій.
Голова Громадської ради

В.ТКАЧУК

Секретар Громадської ради

Т.КУЧМІЙ

