укрАIнл

БДРВIНКIВСЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДДМIНIСТРДЦIЯ

xAPKIBcbKoi оБлАстI

витяt"з шротоколу

л} 3

спiльного засiдан ня колегii Барвiнкiвськоi ра йон Hoi державноi
адмiнiстрацii тa зборiв а/tмiллiс,гра,гивно-господарського активу
БinpBirlKiвcl,Koго райtlну
Bi/I t5 червIIя 2017 р.

3. Про соцiальний

захис1,

учасникiв антитерорис,гичноi операцii.

Заслухавши та обговоривши iнформацiю заступника голови районноi
державноi адмiнiстрачii Казт,онного С.М. <Про соцiальний захист учасникiв
антитерористичноi операцiI>>, колегiя зазначае, що в районi проводиться
,га мiсцевих програм
системна робота, направлена на виконання державних
соцiальноiо .u"".Ty учасникiв АТо та членiв сiмей загиблих уtасникiв АТо ,

вживаються заходи, спрямованi ша пiдвищення рiвня Тх ооцiального захисту.
единому державному
СтаноМ на 01.06.2017 рокУ на облiку
автоматизованому peecTpi осiб, якi мають праi}о на пiльги, перебувае 162
- 160 чоп., iнвалiда
учасникiв дТО (з них мають cTalyc учасника бойових дiй
вiйни - 2 чол.), З ciM'T загиб.lrих BeTepaHiB вiйни з числа учасникiв
антитерористичноi операцii.
Рiшенням сесii районноi Ради Nч132-VII вiд 20.05.2016 року заходи по
виконанню Програми соцislльl{ого захисту насеJlення Барвiнкiвського району

в

на

2013-20[7 роки доповнеIlо роздiлом "Соцiальна пiдтримка уrасникiв

антитерористичноi операцiТ ".

з метою неухилъного виконання державних та мlсцевих програм по
соцiальному захисlу учасникiв Ато та членiв сiмей загиблих учасникiв Ато,
пiдвищення рiвня ik соцiального захисту спiльне засiдання колегii районноТ
державноi адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно-госшодарсъкого активу
району вважас за необхiдне:

1. Iнформацiю заступника голови районrrоi лержавноi адмiнiстрацii
КазьонногО с.м. <Про соцiаrtьний захист учасникiв антитерористичноi
операцii> прийняти до вiдома.

Казьонному
с.м., началънику управлiння соцiального захисту насеJIення Барвiнкiвськоi
директору
районноi державноi адмiнiстрачii Макаровськiй
Ьарвiнкiв."по.Ъ районного центру соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi
Пryсi н.в., .ono""ory лiкарю кзоЗ " Щентр гtервинноТ медико-санiтарноi
звернути увагу на
допомоги Барвiнкiвського району" Васильеву

2. Заступнику голови районноi державноi адмirriстрацii

л.в.,

I].I.

2

необхiднiсть по:riпшеI"IFIя работи

антитерорисТичI-IоТ огtерацii,га чJtel,ti

tз

IIdодо ссtlliальFIого захисту учасникiв
сiь,rей заI,иб:lих учасникiв Ато, а QaMe:

- вжитИ вичерпнИх заход{iв з лоIзноI,о за/Iовопе[Iня IIотреб iнвшliдiв вiйни

з числа учаоникiв

УЧас""i'ffi;дити
учасникiв

,га ч;tенiв сiмей загиблих
антитерористичнот операIlii
комунiкативнi зв,язки

АТо'rтYYrттr

з

громадською органiзацiею

ттрl.,тттпqепгпRи}
Ато
- забезпечити лоо-iооттiтл
реалiзаuilо першочергових прав учасникlв

та членiв

сiмей загиблих учасникiв дTо, активiзувавши роботу з органами мiсцевого
самоврядування, в межах поl]новажень, передбачених cT,L22 Земелъного
кодексу Украiни.
- забезпечити надання MaTepizulbHoi допомоги за рахунок коштlв мlсько1
та сiльських рад учасникам .Ато та сiм'ям загиблих.

3. Керiвнику апарату районнот державноi адмirtiс,грацii Сухарю л,с,

направити витяг з про1,()колу iз зазначеного питаI{ня вiлгrоrзiдальним особам.

Голова районноi дерfi(авноi
адмiнiстрацii
казьонний
Макаровська

PoNIAX

