
У К Р А ЇН А
ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Постійна комісія з питань соціального захисту га 
охорони здоров’я

ПРОТОКОЛ № { $
засідання постійної комісії

відУ^ березня 2018 р. м. Жмеринка

Присутні:

члени комісії:

голова комісії
секретар комісіїЕ М /'І ф ш Д  —

Відсутні:_
Запрошені

ПОРЯДОК ДЕ ННИЙ:

І. Розгляд питань в порядку контролю за ходом виконання рішень міської 
ради.

I. Про виконання міської програми «Підтримка» на 2017 рік.
Доповідає: Безверхній Валерій Михайлович, начальник управління праці та 
соціального захисту населення

II. Розгляд питань, що виносяться на чергову 35 сесію міської ради 7 
скликання.

1. Про внесення змін в Програму економічного і соціального розвитку міста на 
2018 рік.
Доповідає: Коновал Анатолій Романович, начальник управління економіки

2. Про внесення змін до бюджету м. Жмеринка на 2018 рік.
Доповідає: Безверхня Галина Григорівна, начальник фінансового управління

3. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Жмеринка за 2017 рік. 
Доповідає: Безверхня Галина Григорівна, начальник фінансового управління



4. Про вихід зі складу засновників Комунального закладу редакції газети міської 
ради «Жмеринська газета».
Доповідає: Сладковська Яна Ігорівна, головний редактор щотижневого 
інформаційного видання «Жмеринська газета»

5. Про затвердження звітів про діяльність постійних комісій міської ради. 
Доповідають: Попік Ірина Анатоліївна, начальник організаційного відділу

6. Про внесення змін до рішення 14 сесії Жмеринської міської ради 7 скликання 
від 18.11.2016 р. №239 «Про затвердження оновленого складу виконавчого 
комітету Жмеринської міської ради» (зі змінами).
Доповідає: Свистун Оксана Василівна, начальник юридичного відділу

7. Про внесення змін до списку присяжних Жмеринського міськрайонного суду 
Вінницької області, затвердженого рішенням 16 сесії 7 скликання від 22 грудня 
2016 року № 258 «Про затвердження списку присяжних» (зі змінами).
Доповідає: Свистун Оксана Василівна, начальник юридичного відділу

8. Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського 
голови прийнятих у міжсесійний період.
Доповідає: ГІопік Ірина Анатоліївна, начальник організаційного відділу

Інформації'і надали:
6*21

Виступили:



Голосували «За»

Голова комісій

«Проти» « Утр им ал ись»

Секретар комісії


