
Україна
Вінницька область 
Вінницький район

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, культури 
і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, роботи з ветеранами

ПРОТОКОЛ № 14

Від «14» грудня 2021 року 10:00

Членів комісії 5 чол.

2. Ж  с и т а р  А/,А_______

5.
чол.

_  чол. 
/  чол. 
_  чол. 

•/ чол.

Відсутніх 
З них :
у відрядженні 
у відпустці 
хворі
з невідомих причин

Запрошені: Волинський С. О., Гордійчук І. П., Шафранський П. П., 
Громкович М. І., Єфімовський С. В., Лабенко Є. М., Недошовенко О. В., Роздольський І. 
Г., Ткачук В. В.

Голова комісії 
Секретар

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звіт Погребищенського міського голови Волинського С.О. про свою 
роботу, діяльність ради, виконавчих органів ради та про здійснення ними 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності за період з 
листопада 2020 року

Доп. Волинський С. О. -  Погребищенський міський голова.

2. Про бюджет Погребищенської міської територіальної громади на 2022 рік 
(02563000000).

Доп. Недошовенко О. В. -  начальник фінансового управління Погребищенської 
місько ї ради.

3. Про затвердження Програми соціально - економічного розвитку 
Погребищенської міської територіальної громади на 2022 рік.



Доп. Лабенко Є. М. -  начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
стратегічного шанування Погребищенської міської ради.

4. Про внесення та затвердження змін до Положення про відділ культури 
Погребищенської міської ради.

Доп. Єфімовський С. В. — начальник відділу культури Погребищенської міської
ради.

5. Про внесення змін до Комплексної цільової програми соціального захисту 
жителів Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік.

Доп. Ткачук В. В. -  начальник управління соціального захисту населення 
Погребищенської міської ради.

6. Про затвердження Програми розвитку охорони здоров’я Погребищенської 
міської територіальної громади «Майбутнє Надросся в збереженні здоров’я його 
громадян» на 2022-2023 роки.

Доп. Роздольський І. Г. -  головний лікар КП «Погребищенський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Погребищенської міської ради.

7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Комунальної установи 
«Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Погребищенської міської ради Вінницького району 
Вінницької області і викладення його у новій редакції.

Доп. Громкович М. І. -  директор КУ «Погребшценсыаш територіальний ііентр 
соцістьного обсчуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенсько ї міської ради.
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СЛУХАЛИ:
1. Про звіт Погребищенського міського голови Волинського С.О. про свою 

роботу, діяльність ради, виконавчих органів ради та про здійснення ними 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності за період з 
листопада 2020 року

Доп. Волинський С. О. -  Погребищенський міський голова.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
Ф лгДґіпртид дрдддд /гдд/туудррпчдд Д Ш  /гзпд д^рдедд

Результати ^  
голосування: £ . 3 . - З я -

Д  / С / і  —  ^

7 / и



з

СЛУХАЛИ:
2. Про бюджет Погребищенської міської територіальної громади на 2022 рік 

(02563000000).
Доп. Недошовенко О. В. -  начальник фінансового управління Погребищенської 

міської ради.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

СЛУХАЛИ:
3. Про затвердження Програми соціально - економічного розвитку 

Погребищенської міської територіальної громади на 2022 рік.
Доп. Лсібенко Є. М. -  начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 

стратегічного шанування Погребищенської міської ради.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
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СЛУХАЛИ:
4. Про внесення та затвердження змін до Положення про відділ культури 

Погребищенської міської ради.
Доп. Єфімовський С. В. -  начальник відділу культури Погребищенської міської

ради.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
У ст ш д и  У ш е  ддт сиддсп диг
' М'ДЄДдЛ ' ЛУуДД / (7 ту

т £7 -

Результати ^  ^
голосування: , //'{'ҐІ/Д Г/'ЇД Д  Л //-а У< '  _____
_____________  ТШ-я л -

СЛУХАЛИ:
5. Про внесення змін до Комплексної цільової програми соціального захисту 

жителів Погребищенської міської територіальної громади на 2021 рік.
Доп. Ткачук В. В. -  начальник управління соціального захисту населення 

Погребищенської міської ради.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
'ЗаШ С'ГШ ї ги тд д п д тд д . /да  /сглъ & дд ; бесед
м У ш ппи'' У іам ш , и

/ У



6. Про затвердження Програми розвитку охорони здоров’я
Погребшценської міської територіальної громади «Майбутнє Надросся в 
збереженні здоров’я його громадян» на 2022-2023 роки.

Доп. Роздольський І. Г. -  головний лікар КП «Погребищенський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Погребшценської міської ради.

ВИСТУПИЛИ:

5

ВИРІШИЛИ:
ШСС Ш 'С ґК Ш Ш Л ' 6 Ш У

хссО Ш а А
Т

•~а-

Результати
голосування: "  Р 1'

Маасцгр У, У, -  №

СЛУХАЛИ:
7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Комунальної установи 

«Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Погребшценської міської ради Вінницького району 
Вінницької області і викладення його у новій редакції.

Доп. Громкович М. І. -  директор КУ «Погребищенський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребшценської міської ради.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
ҐШ ^ҐТ гС Ш ^С Л '

с/А.і'СМ ДАґ'' у у Щ Ш .

Результати
голосування:

і-^'СДЬаСС Д , (Д, Д  ( А ____

Голова комісії

Секретар комісії
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Додаток
до протоколу № засідання
постійної комісії від 14.12.2021 р.

ОКРЕМІ ПРОПОЗИ1ЦІ, ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ

№

/п

Прізвище, ініціали 
депутата

Зміст пропозицій, змін, доповнень, зауважень

______________ ___

У/

--------------- ’

Голова комісії 
Секретар комісії



Додаток
до протоколу № І /  засідання постійної комісії

від 14 грудня 2021 р.

10:00

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ СПИСОК
з питань освіти, культури і туризму, спорту, роботи з молоддю, охорони здоров'я, 

соціального захисту населення, роботи з ветеранами

№
з/
п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Партійність 
(суб ’єкт подання)

Посада в 
комісії

Телефон Особистий
підпис

1 Г натюк 
Тетяна
Володимирівна

ПП «ВО «Батьківщина» Г олова 
комісії

0680517265

2 Шафранська
Юлія
Олександрівна

ПП «Українська 
стратегія Гройсмана»

Заступник 
голови комісії

0975096165
— —-

/
оД Мамчур

Євгенія
Іванівна

ПП «Європейська 
солідарність»

Секретар
комісії

0975791843

4 Олексієнко
Олег
Володимирович

ПП «Слуга народу» Член комісії 0679706802
-------

5 Огородник
Сергій
Васильович

ПП «ВО «Свобода» Член комісії 0983492989
------

Голова комісії ?- Гнатюк Т.В.


