ПРОТОКОЛ №11
засідання Громадської ради
при Барвінківській районній державній адміністрації
м. Барвінкове
від 20 серпня 2014 р.

Присутні:
Андрієнко Наталія Володимирівна – голова районної профспілкової
організації працівників культури
Бєлік Євген Миколайович – голова районної профспілкової організації
працівників освіти і науки України
Головко Юрій Іванович – голова районної організації ветеранів України
Ситник Юрій Вікторович – завідувач сектору масових комунікацій апарату
райдержадміністрації
Запрошені:
голова РДА М.Л.Беккер, заступник голови райради Н.В.Баляса, міський
голова О.О.Бало, заступник голови РДА О.С.Калінін, начальник відділу
освіти Н.О.Коптєва, начальник районого управління юстиції С.Л. Кузьменко,
директор РЦЗ Л.П.Курілова, начальник УПФ Барвінківського району
О.В.Лупаненко, начальник управління соціального захисту населення Л.В.
Макаровська, директор терцентру Т.І.Протасова, редактор районної газети
«Вісті Барвінківщини» І.М.Столбова, зав. сектору культури і туризму РДА
Ю.В.Троян, районний військовий комісар О.А.Щиковський, в.о. начальника
РВ ГУМВС України в Харківській області В.І.Ромах

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Робота з призовниками на території Барвінківського району,
проведення чергової хвилі мобілізації.
2. Робота з громадянами иа родинами, переселеними з місць
проведення АТО

Сєнного В.Є, - офіцера мобілізаційного відділення районного військового
комісаріату.
Як було зазначено, робота з призовниками проводиться згідно із планом,
зривів у виконанні планових завдань немає.
Вирішили:
Інформацію взяти до відома.
Слухали:
В.І.Хропату – заступника начальника управління соціального захисту
населення. Було зазначено, що станом на 20 серпня в РДА зареєстровано
2002 особи, тимчасового переміщених з території проведення АТО. Вибуло
979 осіб. Люди зверталися за оформленням соціальних державних допомог,
до управління Пенсійного фонду в Барвінківському районі звернулося 1701
особа.
Курілову Л.П. – директора РЦЗ. За її інформацією, за період з 18.06.2014 по
19.08.2014 року Барвінківським РЦЗ було надано консультації для 79 осіб,
що вимущено переїхали з Донецької та Луганської областей, на обліку
перебувало 26 осіб. 5 осіб працевлаштовано.
На обліку перебуває 14 осібіз них 12 осіб отримують допомогу по
безробіттю. Організоваений ярмарок вакансій для смешканців нашого району
та переселенців з Донецької та Луганської областей із залученням
роботодавців м.Харкова та м .Барвінкового.
Вирішили:
Інформацію взяти до відома.

Голова Громадської ради

Є.М.Бєлік

Секретар Громадської ради

Ю.В.Ситник

