
У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від 15 березня 2012 року  №  75
м. Нововолинськ

Про звіт начальника управління праці 
та соціального захисту населення щодо
виконання управлінням Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”

Заслухавши звіт начальника управління праці та соціального захисту 
населення Волчанюк Н. Б. за 2011 рік щодо виконання управлінням Закону 
України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  виконавчий  комітет 
Нововолинської міської ради ВИРІШИВ:

1.  Інформацію  начальника  управління  праці  та  соціального  захисту 
населення  Волчанюк  Н.  Б.  взяти  до  відома,  визнати  роботу  управління 
задовільною.

2.  Управлінню праці та соціального захисту населення:
    2.1. Продовжити роботу щодо здійснення державного контролю за 

своєчасною  виплатою  заробітної  плати,  запровадженням  підприємствами 
всіх  форм  власності  мінімальних  державних  гарантій  з  оплати  праці  та 
вжиття  до  керівників,  які  допускають  порушення,  усіх  заходів  впливу, 
передбачених законодавством.

    2.2.  З  метою  забезпечення  контролю  за  цільовим  використанням 
коштів  провести  перевірки  правильності  нарахування   вугільними 
підприємствами компенсації особам згідно ст.43 Гірничого Закону України.

    2.3.  Продовжити роботу щодо належного рівня надання населенню 
субсидій на оплату житлово – комунальних послуг за спрощеним механізмом 
та всіх видів соціальних допомог і компенсацій.

    2.4. Посилити контроль за проведенням заходів з соціального захисту 
осіб,  постраждалих від  наслідків  аварії  на  ЧАЕС,  ветеранів  та  інвалідів  в 
частині  забезпечення  санаторно  –  курортним  лікуванням,  проведенням 
капітального ремонту житла, забезпечення засобами реабілітації, формування 
Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків.

  2.5. Вжити заходів щодо забезпечення безумовного виконання вимог 
Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до 
публічної  інформації», Закону України «Про захист персональних даних».

3.  Заступнику  міського  голови  Савіку  Е.А.   вирішити питання   про 
перенесення на І поверх (б-р Шевченка, 7) прийому квитанцій від пенсіонерів 
–  шахтарів  для  компенсації  за  житлово  –  комунальні  послуги  по  ст.  43 



Гірничого Закону України.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника 

міського голови Савіка Е. А.

Міський голова                                                                           В. Б. Сапожніков

Волчанюк 41070 
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