
ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, 
гласності, адміністративного устрою , забезпечення законності і

протидії корупції

ПРОТОКОЛ № 1 9
від “ 0 5 ” тр ав н я  2022 р.

Членів комісії 5 чол.
Присутніх сГ чол.
Відсутніх чол.
3 них:
у відрядженні чол.
у відпустці чол.
хворі чол.
з невідомих причин чол.

Запрошені: /-ос, 0 т > / а г к м ^ О .  _
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Головуючий
Секретар уТД

і7 ?

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И М :

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

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

2.Про звернення депутатів Погребищенської міської ради 8 скликання 
до релігійних громад Української Православної Церкви розташованих на 
території Погребищенської міської територіальної громади.

Доп.голова постійної комісії міської ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, 
забезпечення законності, протидії корупції Никитюк В.О..

З.Про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Доп. начальник відділу з питань оборонної роботи , цивільного захисту 
та зв 'язків з правоохоронним и органами місько ї ради Скарбовійчук С.М.



1 .СЛУХАЛИ:

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

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

ВИРІШИЛИ: Інформацію начальника управління соціального захисту 
населення Погребищенської міської ради Ткачука В.В. взяти до 
відома.Підготувати висновок комісії на кандидата, на посаду директора КУ 
«Погребищенський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)» Погребищенської міської ради Лабенка Є.М., 
схвалити поданий проект рішення з даного питання, та рекомендувати 
міському голові внести на розгляд пленарного засідання 29 сесії міської 
ради 8 скликання.

2.СЛУХАЛИ:

Про звернення депутатів Погребищенської міської ради 8 скликання до 
релігійних громад Української Православної Церкви розташованих на 
території Погребищенської міської територіальної громади.

Доп.голова постійної комісії міської ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, 
забезпечення законності, протидії корупції Никитюк В.О..

ВИРІШИЛИ: Інформацію голови постійної комісії міської ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного 
устрою, забезпечення законності, протидії корупції Никитюка В.О. взяти 
до відома, схвалити поданий проект рішення з даного питання, та 
рекомендувати міському голові внести на розітйяд пленарного засідання 
29 сесії міської ради °

З СЛУХА ЛИ5^ ^ ^
Про хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми 

Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Доп.начальник відділу з питань оборонної роботи , цивільного захисту 
та зв ’язків з правоохоронтши органами міської ради Скарбовійчук С.М.

ВИРІШИЛИ: Інформацію начальник відділу з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та зв’язків з правоохоронними органами міської ради 
Скарбовійчука С.М. взяти до відома, схвалити поданий проект рішення з 
даного питання, та рекомендувати міському голові внести на розгляд 
пленарного засідання 29 сесії міської ради 8 скликання.

Голова комісії / а 

Секретар комісії

китюк В.О.

Кондратюк М.М.



Додаток
до протоколу №__ засідання
постійної комісії від “__” травня 2022 року

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ СПИСОК
Постійна комісія з питань регламенту , депутатської діяльності і етики , 
гласності, адміністративного устрою, забезпечення законності і протидії

корупції

“ о  5 * травня 2022 р.

№
п/п

Прізвище, 
ім ’я,по батькові

Партійність 
( суб”єкт 
подання)

Посада в 
комісії

Хто
передав
запрошення

Підпис при 
реєстрації на 

засіданні 
(причина 

відсутності)
1. Никитюк

Володимир
Олексійович

ПП
«Європейська
Солідарність»

Голова
комісії

0963332363
-ССо$/р' СОсР-Сг /Щ

2. Білик Анатолій 
Миколайович

ПП
«Українська 
стратегія 
Г ройсмана»

Заступник
голови
комісії

0973063053
С&сУас? о

\

3. Кондратюк
Микола
Михайлович

ПП «За 
майбутнє»

секретар
комісії

0674302163
Ьб&ЗчеаЩО Щ

4. Мастеров 
Г еннадій 
Анатолійович

ВО
«Батьківщина»

Член комісії 0962034881
оЄоїсЗ’є-ґ

\\\

5. Побережець 
Сергій Павлович

ПП
«Українська 
стратегія 
Г ройсмана»

Член комісії 0674337135
С>

Голова комісії В.О.Никитюк


