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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
     Р І Ш Е Н Н Я      №24 

24 жовтня  2019  року                                                                                                         

Про відзначення Дня пам»яті жертв Голодоморів



      Відповідно до Указу Президента України  від 26.11.1998 року №1310/98 «Про встановлення Дня  пам»яті жертв Голодоморів», з метою забезпечення належного вшанування пам»яті жертв  Голодоморів, виконком сільської ради  В И Р І Ш И В:


1. Інформацію сільського голови Пипка М.С. прийняти до відома.
2. Упорядкувати  пам»ятний  знак  жертвам  Голодоморів на сільському цвинтарі  та провести біля нього 23.11.2019 року траурний мітинг-реквієм.
3. Просити священнослужителя отця Віктора провести панахиду за невинно убитими у  роки голодоморів.
4. Завідуючій бібліотекою Атаманенко Н.М. організувати тематичну  виставку, присвячену голодомору.
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.




   Сільський голова                                                                                  М.С.Пипко
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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я    №25

24  жовтня  2019  року                                                                                         

Про роботу  соціальних працівників  по 
обслуговуванню одиноких  непрацездатних 
жителів села



                  Заслухавши  та обговоривши  інформацію соціальних працівників  про їх  роботу по обслуговуванню одиноких пристарілих громадян,  виконавчий комітет сільської ради  відмічає, що  робота  соціальних працівників  спрямована  на формування в суспільстві гуманного, шанобливого ставлення до цієї категорії людей, забезпечення  сприятливих  умов проживання, надання  їм допомоги в межах їхніх повноважень, передбачених  законодавством. На даний час  на  обслуговуванні двох соціальних працівників  перебуває  20 жителі села. Це  одинокі,  одиноко проживаючі   громадяни  похилого віку, які   потребують  догляду.
Відповідно до підпункту 2 пункту /б/ частини 1 статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", з метою контролю за  належним  обслуговуванням  одиноких  непрацездатних  жителів села, виконком сільської ради   ВИРІШИВ :


1. Інформацію  соціальних працівників Лебідь О.В. та   Боровської Д.М.  про роботу  по обслуговуванню одиноких пристарілих  жителів  села прийняти до відома .
2. Роботу соціальних  працівників  Лебідь О.В. та Боровської Д.М. вважати задовільною.
3. Рекомендувати соціальним працівникам   Лебідь О.В. та Боровській Д.М. : 
3.1. і надалі  активно співпрацювати  з виконкомом по вирішенню  проблем своїх підопічних;
3.2. провести  роз’яснювальну  роботу  щодо  правил  пожежної  безпеки  серед  громадян, яких вони  обслуговують, перевірити їх  пічне  опалення, димоходи, постійно  слідкувати  за станом їх здоров’я.
4. Контроль за виконанням  даного рішення  залишаю за собою.



Сільський голова                                                                             М.С.Пипко



















       

