
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 № *ХЪ

Від «20» вересня 2022 року 11:00

Членів комісії 5 чол.
Присутніх чол.:
1.
2. /2&£а?ал//со

5.________________
Відсутніх 
З них :
у відрядженні 
у відпустці 
хворі
з невідомих причин

Запрошені: Волинський С. О., Гордійчук І. П., Шафранський П. П., 
Тимощук А. В.

Голова комісії 
Секретар

І ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін та затвердження персонального складу виконавчого 

комітету Погребищенської міської ради 8 скликання у новій редакції.
Доп.Волинський С. О. -  міський голова.
2. Про затвердження Положення про відділ освіти Погребищенської міської 

ради у новіц редакції.
Доп. Тимощук А.В. — начальник відділу освіти Погребищенської міської раби.

_ чол.

чол.
___чол.

_  чол. 
чол.



?
СЛУХАЛИ: |

1. Про внесення змін та затвердження персонального складу виконавчого 
комітету Погребищенської міської ради 8 скликання у новій редакції.

Доп. Волинський С. О. -  міський голова.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Результати
голосування:

гіддгд.^  до  /9, А і — мдх

СЛУХАЛИ:
2. Про затвердження Положення про відділ освіти Погребищенської міської 

ради у новій редакції.
Доп. Тимощук А. В. -  начальник відділу освіти Погребищенської міської ради.

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
Д ь.ДДД. ДДіХ

( с о

Результати
голосування:

9иДД^ДД>ДД) Р. Л  г~°
/О .Р Д Ж __

Голова комісії

Секретар комісії



з

Додаток
до протоколу № 2  з  засідання 
постійної комісії від 20.09.2022 р.



Додаток
до протоколу № _^/Ь засідання постійної комісії

від 20 вересня 2022 р.

11:00

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

соціального захисту населення, роботи з ветеранами

ЩшитмМЄ, ім’я,
НІР '•-МЬКОбІ

Партійність 
(суб ’єкт подання)

Посада в 
комісії

Телефон Особистий
підпис

■ ■ Х К

Ь :: пимирівна

ПП «ВО «Батьківщина» Г олова 
комісії

0680517265
д і ї і  уУ і  і  „ л

1—с  ганська 

.тндрівна

ПП «Українська 
стратегія Гройсмана»

Заступник 
голови комісії

0975096165

В асч>р
Щж=ЕІЯ

ИЬгнізна

ПП «Європейська 
солідарність»

Секретар
комісії

0975791843
►

еєйзєнко  

' :  Немирович

ПП «Слуга народу» Член комісії 0679706802
П П '. .  ^

ссодник 

Всяльович

ПП «ВО «Свобода» Член комісії 0983492989

Голова комісії


