
ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МТСЬКА РАДА 
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Постійна комісія з питань освіти , культури і туризму, спорту, роботи з 
молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з

ветеранами

ПРОТОКОЛ № X Г
від “17 ” листопада 2022 р.

Членів комісії 
Присутніх 
Відсутніх 
З них:
у відрядженні 
у відпустці 
хворі
з невідомих причин

^  чол.
_чол.

уу__чол.

___ чол.
___ чол.
___ чол.

чол.

Запрошені:

1. Про проведення незалежного фінансового аудиту комунальних 
підприємств Погребищенської міської ради.

Доп.Недоиювенко О.В. начальник фінансового управління міської
ради.

2. Про внесення та затвердження змін до міської цільової програми 
соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної 
громади на 2022 рік.

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

3. ГІро внесення змін до Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав 
дітей Погребищенської територіальної громади на 2021-2025роки.

Доп.Семчук Л.Ю. директор КУ «Центр соціальних служб 
Погребищенської міської ради».

4. 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. Лабенко Є.М. директор КУ «Погребпщенсъкий територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 
Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області..

СЛУХАЛИ:
1. Про проведення незалежного фінансового аудиту комунальних 

підприємств Погребищенської міської ради.
Доп.Недошовенко О. В. начальник фінансового управління міської ради.

ВИРІШИЛИ:
1.Інформацію начальника фінансового управління 

Недошовенка О.В. , взяти до відома.
міської ради

/Удрало
у л г л

Результати
Г олосування: за проти утримався

Гнатюк Т.В. У
Шафранська Ю.О. У
Огородник С.В. “А
Олексієнко О.В.

СЛУХАЛИ:
2. Про внесення та затвердження змін до міської цільової програми 
соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної 
громади на 2022 рік.
Доп. Ткачук В.В. начальник управління соціального захисту населення міської 
ради.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію начальника управління соціального захисту населення міської 
ради Ткачука В.В. взяти до відома. а .

. [ВАТ
С Ш У р сА  /гиггг М£гу-Д;  т СД

Результати
Голосування: за

Гнатюк Т.В. 
Шафранська Ю.О. 
Огородник С.В. 
Олексієнко О.В.

проти утримався

СЛУХАЛИ:
3. Про внесення змін до Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав 
дітей Погребищенської територіальної громади на 2021-2025роки.
Доп.Семчук Л.Ю. директор КУ «Центр соціальних служб
Погребищенської міської ради».



ВИРІШИЛИ:
Інформацію директора КУ «Центр соціальних служб Погребищенської 

міської ради» Семчук Л.Ю. взяти до відома. » (

- Д
р̂ глл/ии̂ і)

Результати
Голосування: за проти утримався

Гнатюк Т.В. ■К
Шафранська Ю.О. 
Огородник С.В. П

А

Олексієнко О.В. і-

СЛУХАЛИ:
4. 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. Лабенко Є.М. директор КУ «Погребищенський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської 
міської ради Вінницького району Вінницької області.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію директора КУ «Погребищенський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Погребищенської 
міської ради Вінницького району Вінницької області Лабенка Є.М. взяти до

Результати 
Г олосування:

Гнатюк Т.В. 
Шафранська Ю 
Огородник С.В. 
Олексієнко О.В

за проти

±
Є

утримався

Голова комісії 

Секретар комісії



Додаток
до протоколу № у£ засідання
постійної комісії від “ 17” листопада 2022 р.



Додаток
до протоколу №^Л засідання
постійної комісії від “ 17” листопада 2022 року

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ СПИСОК
Постійна комісія з питань освіти , культури і туризму, спорту, роботи з 

молоддю, охорони здоров’я, соціального захисту населення, роботи з
ветеранами

“17” листопада 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. Г натюк 

Тетяна
Володимирівна

ВО
«Батьківщина»

Голова
комісії

0680517265
л/ '&■

о& Х ссєТ  о

2. Шафранська
Юлія
Олександрівна

ПП
«Українська 
стратегія 
Г ройсмана»

Заступник
голови
комісії

0975096165

3. Достроко
припинено
повноваження __________ /2

4. Огородник
Сергій
Васильович

ПП
Всеукраїнське
об’єднання
«Свобода»

Член комісії 0983492989
о Сє>ХеЛ^\2Л

5. Олексієнко
Олег
Володимирович

ПП «Слуга 
народу»

Член комісії 0673973245
і/ -

Голова комісії Т.В.Гнатюк


