
Україна
Вінницька область 
Вінницький район

ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

В. В.

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 № ї ї

Від «13» травня 2022 року

Членів комісії 5 чол.
Присутніх ;> чол.:
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Відсутніх 
З них :
у відрядженні 
у відпустці 
хворі
з невідомих причин

чол.

_  чол. 
_чол. 
_  чол. 

£  чол.

09:30

Запрошені: Волинський С. О., Гордійчук І. П., Шафранський П. П., Ткачук

Голова комісії 
Секретар



2
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про призначення на посаду та укладання контракту з директором 
Комунальної установи «Погребищенський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради.

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

СЛУХАЛИ:
1. Про призначення на посаду та укладання контракту з директором КУ 

«Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Погребищенської міської ради.

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

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Результати
голосування:

(2пЖ Д . Д З

Голова комісії

Секретар комісії
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Додаток

до протоколу № | ?• засідання 
постійної комісії від 13.05.2022 р.

ОКРЕМІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ

№

/п

Прізвище, ініціали 
депутата

Зміст пропозицій, змін, доповнень, зауважень

В зв’язку з набранням чинності розпорядженням 
міського голови від 9 травня № 58 «Про внесення змін до 
розпорядження міського голови від 02 травня 2022 року 
№54 «Про 29 позачергову сесію Погребищенської міської 
ради 8 скликання»» Пункт 1 проекту рішення викласти в 
наступній редакції:

«1. Призначити з 17.05.2022 року директором 
Комунальної установи «Погребищенський територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Погребищенської міської ради Вінницького 
районну Вінницької області Лабенка Євгена 
Миколайовича за контрактом.»
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Голова комісії 
Секретар комісії



Додаток
до протоколу №_Г|_ засідання постійної комісії

від 13 травня 2022 р.

09:30

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
т у П

3 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 у / / / , ґ ТЬ'Н і ^


