
П РОТО 11

'З8С1,1181111$1 КОМ1СП"З 111"1'1`Є11Пв СЇ(`1111;ї,1зъ11к31`ё1'*Ь:1Ї*«І11(Ї1`)' ПЦССЇІСППЯ
'1`21)'С11рЕ1В8Х)'д1Е1С1111К11Збоїіыізїіё.„1111'ш ЧЦШ111В1ІХ сімен

14.02.2111 7 ін,іёодікі,'іііхііір-Возіііііськнй

Голова '%Е1С1,`1111111>1І /Х„Хі:ііііськіііі
Присутііі чяіеіііі комісій: П.111.г1сііін, (і.`.(,іЬОХ1Ц1(. 1.1 1'*».1с.`11ъ*1)'1<

Запроілеііі ііраііівііикії установ, у11рї11ііііё11чі 'ш Ні,`1,11.111І-$І (`1З1Д1С17С1ъ1<1-111 (її/Ь
Матусеві/іч М.В.„ Ковальчук „11.В.,Ліінуі< 1.4 1

11ї1<21.'11()1хІ 1.0., Сергєєва 131.

і1оі>_я,іі<;>і< ,11Є111 і: 117:

1. Про внесення 'З1УІ111ЛО 131111С11НЯ хіісіьі<оі` ранні віці 24.12.2015 року 5124/
«Г1ро гірогражір” СОІ11Е1.1ІІз11О1`О захисту* ііасеґісіііія хііс 1

н пн 21,11 6-201 7 рокіі»
2. Про мііську 111311;іі11%:ж" сопіаідьн; 111')є"71`14`1[1Х1)' ізабезііечеіііія ?К1=1"1`.110А1

,цітей-сіїріт та „Г1і*гсіАі, ііоізм .1єіїіц1їі ЇЗЄГІ`1зК115і;:;1х,„..` інкдіуі-адііііія і

осіб 'з їх ЧНСЛЦ на
2017-2 21 рОК1-1.

3, Про ВНСССННЯ 'змін по рівне
«Про ЗЗТВСРД ' 'сння із ііовііі ре1іаі<ні`і` рег;
рады СЬОМОГО ек* ікання»

4. Про 'З8'1`1ЗЄр,117КС11НЯ стру '
"

рн
і 111121118 130111311131111р-В1Э.111гІ11с1э1хЇЫ1`і`1

міського ЦЄНТР) соціальних служб ,гнія еім`і цніеіі 'ш хіоціоціі

э. Різне, в тд. ПОДНЧН С:11СКД1г1р2,1і1111 ,`1С11)”1`Ц'1`Є1А=11-1 міської ітацін

СЛУХАЗ1ІИЇ:

1. 1И.1Х/1; *хґсевіічєі про внесення 'змін .ні ріінеііііэі хіісьісоі' радпі віїі 241221515
року АМН «Про іірогіэаъіу' СО111Є1і1Ь11ОІ`ОЗЫХНСЦ ннседісніія хіісгаі на 2016-2017 роки»

13141311111111112 РСКОМШ15131833111 ВННЄССННЯ пн сесію мііськоі' радні
і 111,Г1'Гр1-1М12111=

рППСННЯ.

2. .11.1<ова;іьчу'і< про Міську' 11151Ь1`115_
чыьнд 11ріігіэєівіу 'знбезнеченііэі

япітлоіл дітей-сиріт та ЦЇТСЙ, ііотзбавііеіііік; багыпгзеькіэгкэ 111К.11)"В211111Я і осіб їх
чіісла на 2017-2021 роки.

Доповнення: ЛЄ1ІуТЕГ1` ВСєїрґсєвьі ЕЫШЦДІЦ ііріэнстаііііііо ННВЧ1-ГГ11 ініієііііія
КЭІІЇТЄЬ1ГЬ1ІОГО рЄй*1011'Г)ї нелобудісзваііоіо ,11Б(`і1` і1.15)”Ч1<ОВСЬК01 „ґіція

створення ізідніовідіііііх уіыісзв ііедэебувєэіііігг '

13111311111/131112
рекомеііціугзадін вине- ' гхііськоі іінідін

і ііідтіііііхігі'ііі
ріпісіііія.



"Ч

д. Шїігігук про ВНССЄННЯ їзмііі до рііпснііэ: хііськоі` рацн Від 08.04.2016 р. 55229

«Про затвсрдпкеіїгія в новій редакції рсгї ;. Н ' д. іёслїсііїііМНр-ВОЛННСЬКОІІ'МЇСЬКОЇ

ради с вод/пів го с КП и Ка: іня »
ВИріПІЬНІІ/ії рСКОК-*ІСРІДІУІЗЭІІИ цоопрьііііовыпнъі ІЗНКОРІІСТЕЫІНЯ програмного

тлосучзагігія в гірограіхті «І `о11ос»

4. 1.1 іНКаІІІОК про 'затвсрдгжсііііэі шдчдыгіыгііі
' ііггатііз ВО.'ІО„'[Ь1Х1Пр-

ВОЛИНСЬКОГО МЇСЬКОГО ііснтру* сопіаііьііііґк т) ,дгдія сімї) ціігсгі 'га жіодг т '

ВИріІ,ІІН1І1-12 рСКОМЄІІ,`[)'В8.ПН ізпіісссііін: на ьжїіо гхіісгъкоі' раді-і
і ІІЇ,71'ГрЬІХ1Є1'ГІ«ї

рііпсіііія.

5. Рівно в 'г.ч. гіолача с-Дсклараігііі дгсііуггггахііі хіісько`1`іта1гг1

ВСєргсєва винесла на РОЗГІІЯД комісії з "ЗНСНІІЯ військовосііузкбоізіпв В/її
А-290О про ПрОбЛЄМаТІ/ІЧІ-ІЄ ,іговсдспг-ія ціігсііа-д чнів КПП МЦЗ від С.СТСІІ&1ІііВК8.

ЇЗІІ1ІЭЇїІТЬЇЭІІ1І реКОА/ІСНЯЩ/'ВЭТІЧ ііагграізггіъі "ЗНСЮІІСНІІЗІ МЇСЬКОЇ ради ,то ОбЗІВСІЖОГСэ

управлііііія іііфрєитгруісгугіэн із ВНМОІ`()ЬС) ШНМіьУІіі ін знак іздґпгінкгі у вкггзаігікжіу місці:
ВПетруку вгпзчіяітгі гіитаніія довсчсіііія дгі гсп на ієавчаіііія ,іг міста і НЭЧЭЕІ. 0

ь,
Голова 'засідапгія і .Ї 'і
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.ХХІШІІСЬКИІ/ї

СЄКРКЇГЄЦЇ) 'ЗНСЇЦШНІІЯ
'р і

а ігїііфёіъїііі


