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засiдання конкурсно.і. комiсi.і. з визначення програм, заходів, для виконання яких

надасться фiнансова пiдтримка громадським об'сднанням ветеранiв

05 грудня 2018 року, 09.00                                                                                    м.Запорiжжя

присутн1:
Начальник    управлiння    соцiального    захисту   населення   мiсько.і.   ради    (органiзатор
конкурсу)-Полковнiкова О.Я.
Голова   конкурсно.і.   комiсi.і.   -   Коршакова   Л.В.,    заступник   начальника   управлiння
соцiального захисту населення мiсько.і. ради

Заступник голови конкурсно.і. комiсi.і. - Чехранова О.В., начальник планово-економiчного
вiддiлу управлiння соцiального захисту населення мiсько.і. ради

Секретар    конкурсно.і.   комiсi.і.   т    Рибицька   О.В.,    головний    спецiалiст-юрисконсульт
загального вiддiлу управлiння соцiатIьного захисту населення  мiсько.і. ради

ЧЛеНИ КОНКУРСНО.1. КОМiСi.1.:

Захарченко  В.М.  -  начальник  вiддiлу  бухгалтерського  облiку  та  звiтностi  -  головний
бухгалтер  управлiння  соцiального  захисту населення мiсько.і. ради  по  Вознесенiвському
району
Лисенко О.В.  - начальник вiддiлу фiнансування програм соцiального захисту населення
управлiння  з  питань  фiнансування  програм  соцiального  захисту  населення,  житлово-
комунального  господарства,  транспорту  та  об'сктiв  бюджету  розвитку  департаменту
фiнансово.і. та бюджетно.і. полiтики мiсько.і. ради
Лоцман С.Л. -депутат Запорiзько.і.  мiсько.і. ради

Руденко  Н.А.  -  начальник  вiддiлу  прийому  громадян  та  мiських  соцiаjlьних  програм
управлiння  соцiального захисту населення мiсько.і. ради
Сiлiн М.М. - депутат Запорiзько.і. мiсько.і. ради

Таран Р.О. г депутат Запорiзько.і. мiсько.і. ради

Черниш  1.В.   -  заступник  директора  департаменту  -  начальник  управлiння  культури
департаменту культури i туризму мiсько.і. ради
Широкова   1.В.   -   заступник   начальника   планово-економiчного   вiддiлу   управлiння
соцiального захисту населення мiсько.і. ради

Юхимчук Л.П. -голова Запорiзького обласного Фонду милосердя i здоров'я
ПОРЯдоК дЕННИй:

1. Збiльшення видаткiв на надання фiнансово.і. пiдтримки громадським об'еднанням
ветеранiв за рахунок коштiв бюджету мiста на 2019 рiк.

2. Обговорення пропозицiй, голосування.

1. СЛУХАЛИ:
Начальника управлiння  Полковнiкову О.Я.  щодо  надання фiнансово.і. пiдтримки

громадським   об'еднанням   ветеранiв   вiдповiдно   до   Порядку   використання   коштiв,



2

передбачених в проектi ёюджету мiста на 2019 рiк, на фiнансову пiдтримку громадських
об'€днань  ветеранiв,  затвердженого рiшенням виконавчого  комiтету Запорiзько.і. мiсько.і.
ради вiд 27.08.2018 №402.

Зауважила, що у зв'язку i3 зверненнями депутатiв мiсько.і. ради, голiв громадських
органiзацiй та пiсля уточнення розподiтIу видаткiв по галузi «Соцiальний захист» на 2019
рiк, з'явилась можливiсть збiльшити видатки на надання фiнансово.і. пiдтримки районних
органiзацiй ветеранiв.

2. СЛУХАЛИ:
Коршакову Л.В., яка запропонувала членам комiсi.і. визначитись щодо збiльшення розмiру
фiнансово.і. пiдтримки районних органiзацiй ветеранiв на 50,Отис.грн. по кожнiй з них та
затвердити,  вiдповiдно,  загальний  розмiр  фiнансово.і. пiдтримки  громадських  об'сднань
ветеранiв на 2019 рiк у сумi 2 350,Отис.грн.

Щодо    пuтання,    винесеного    на    голосування,    члени    конкурсно.t    комiсijl
проголосували одноголосно «за».

' ВИР1ШИЛИ:   збi.льшити   розмiр   фiнансово.і.   пiдтримки   районних   органiзацiй
ветеранiв  на  50,Отис.грн.  по  кожнiй  з  них  та  затвердити,  вiдповiдно,  загальний  розмiр
фiнансово.і. пiдтримки 1ромадських об'€днань ветеранiв на 2019 рiк у сумi 2 350,Отис.крн.

Склад конкурсно.і. комiсi.і. :

ГОЛОВа КОНКУРСНО.1. КОМiСi.1.

ЗаСТУПНИК ГОЛОВИ КОНКУРСНО.1. КОМiСi.1.

Секретар конкурсно.і. комiсi.і.

ЧЛеНИ КОНКУРСНО.1. КОМiСi.1.:
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