20. 42.
протокол

має?!

засідання постійноїдепутатської комісії з питань соціального захисту населення та у
справах учасників бойових дій та членів їх сімей
Присутні депутати комісії:

Замрига Н., Хілінський А., Сьомак С., Омельчук і,
Відсутні депутати: Шлейн П.

За відсутності секретаря комісії депутата Шлейна П., вести протокол засідання було
доручено голові комісії депутату Замрига Н.
1.Затвердипи порядок денний засідання комісі'і' «за» - 4 депутати.

-

2.Заслухали представника фінансового управління Томашук І.Г. про внесення змін до
рішення міської ради від 21.12.2017 року 22/6 «Про міський бюджет на 2018 рік».

Рекомендувати для винесення на розгляд чергової' сесії міської ради
проголосували «за» - 4 депутати.
Заслухали представника фінансового управління Томашук
( у сфері соціального
рік
на 2019
захисту населення).
3.

І.Г.

про міський бюджет

Депутати поцікавипися чи всі пропозиції управління соціального захисту населення
враховані у проекті бюджету. Представник управління дала вичерпну відповідь: всі запити
враховані

Рекомендувати для винесення на
проголосували «за» - 4 депутати.

розгляд чергової' сесії міської' ради

4.3аслухали представника управління соціального захисту населення Коломія В.|. про
внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 року М921/11 «Про Програму
соціального захисту населення міста на 2018-2020 роки».

Рекомендувати для винесення на розгляд чергово'і` сесі'і' міської' ради
проголосували «за» - 4 депутати.
Заслухали начальника відділу організаційно-аналітичної роботи Ліщук І.С. про
заслуховування звіту постійної депутатської комісії з питань соціального захисту населення,
у справах учасників бойових дій та членів їх сімей.
5.

Рекомендувати для винесення на розгляд чергової сесі'і' міської' ради
проголосували «за» - 4 депутати.
6.Обговорили проект рішення про затвердження «Порядку надання земельних ділянок
Володимирі-Волинському. Депутати зауважили, що дане рішення в разі його
прийняття може бути оскаржене в суді. Вирішили розробити текст звернення до керівництва
держави щодо надання учасникам бойових дій грошової компенсації замість отримання
земельної ділянки, що дало б змогу зняти соціальну напругу в сфері виділення земельних
ділянок в місті, винести його на розгляд наступної' сесії міської' ради.
у

місті

і

Рекомендувати в такому вигляді для винесення на розгляд чергової сесії
міської ради проголосували «за» - 4 депутати

