ПРОТОКОЛ № 8
засідання Громадської ради
при Барвінківській райдержадміністрації
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.
Ситник Юрій Вікторович – завідувач сектору масових комунікацій
апарату райдержадміністрації.
Головко Юрій Іванович – голова районної організації ветеранів
України.
Запрошені: голова РДА М.Л.Беккер, заступник голови районної ради
Н.В.Баляса, міський голова О.О. Бало, директор РЦЗ Л.П. Курілова,
заступник начальника управління соціального захисту населення РДА В.І.
Хропата, заступник начальника Управління Пенсійного Фонду України в
Барвінківському районі І.І.Дмитрюк, районний військовий комісар О.А.
Щиковський, зав. сектору культури і туризму РДА Ю.В.Троян.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про хід призову юнаків до лав Збройних Сил України
2.Про розселення громадян, які прибули з Луганської та Донецької
областей, їх працевлаштування та виплату соціальних допомог.
3.Про підготовку до святкування Дня Державного Прапора та Дня
Незалежності України.
Слухали: Про хід призову юнаків до лав Збройних Сил України
розповів офіцер мобілізаційного відділення райвійськкомату В.Є. Сєнной.
Як він зазначив,сьогодні 40 наших земляків призвано до війська, але в зоні
АТО ніхто з них сьогодні не перебуває.

Про розселення громадян – переселенців, їх працевлаштування та
виплату соціальних допомог. Інформували: заступник начальника управління
соціального захисту населення В.І.Хропата, заступник начальника
управління Пенсійного фонду в Барвінківському районі І.В.Дмитрюк,
начальник районного Центру зайнятості Л.П.Курілова.
Станом на 20 серпня 2014 року в районній державній адміністрації
зареєструвалося 2002 особи, у тому числі з Донецької області – 1983 чол., з
Луганської області – 19 чол. З них 423 дитини, 761 пенсіонер, 21 багатодітна
родина, 51 інвалід. Вибуло 979 чоловік. 33 переселенцям здійснено
призначення державних соціальних допомог на загальну суму 170,6 тис. грн.
До управління Пенсійного фонду звернулася 1701 людина. Взято на облік
1355
осіб.
У
липні
виплачені
пенсії
992
особам.
За період з 18 червня до 19 серпня до Барвінківського районного
центру зайнятості завернулося за консультаціями 79 осіб, що вимушено
переїхали з Донецької та Луганської областей. 5 осіб було працевлаштовано,
6 осіб повернулося у звільнені від окупантів міста Донецької області.
На обліку в центрі зайнятості перебуває зараз 14 осіб, із них 12 вже
отримують допомогу по безробіттю.
Про підготовку до святкування Дня Державного Прапора та Дня
Незалежності України проінформував присутніх завідувач сектору культури і
туризму районної державної адміністрації Ю.В.Троян.
Виступив: голова РДА М.Л.Беккер. Він зазначив, що ці заходи
повинні показати єдність нації. Буде святковий ярмарок, виступатимуть на
сцені кращі аматори району, будуть представлені намети усіх сільських рад
та міської ради, будуть розваги і для дітей. Масове гуляння триватиме до
самого вечора. Всі повинні бути присутні на ярмарку, взяти участь в акції
"Подарунок солдату".
Вирішили:
Інформації взяти до відома.

Голова Громадської ради
Секретар Громадської ради

Є.М. Бєлік
Ю.В.Ситник

