
Протокол № 12 

засідання постійної комісії з соціальних питань 

22 вересня 2017року         смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Туз С.В. 

Члени постійної комісії:  Голімбієвська Т.П.,  Надольняк О.І., Тернавська 

О.Г., Погорєлов С.Л. 

 

Відсутні:  Говорун Я.П., Карпюк Є.М. 

 

На засіданні постійної комісії присутні: 

Заступник начальника управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації Моренець Н.І., начальник відділу регіонального 

розвитку Белінська О.О. 

 

Порядок денний 

 

1. Про підготовку навчальних закладів району до нового 2017/2018 

навчального року. (Туз С.В.) 

2. Про стан виконання районної програми «Вчитель» на 2014-2020 роки. (Туз 

С.В.) 

3. Про стан виконання районної програми забезпечення молоді житлом на 

2014-2017 роки. (Белінська О.О.) 

4. Про стан виконання районної програми санаторного оздоровлення 

ветеранів війни та інвалідів на 2016-2020 роки. (Моренець  Н.І.) 

5. Про стан виконання районної комплексної соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2017 роки.  (Моренець  Н.І.) 

6. Про стан виконання районної комплексного програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016-2020 роки. (Моренець  Н.І.) 

7. Про стан виконання програми зайнятості населення Голованівського 

району на період до 2017 року. (Моренець  Н.І.) 



8.  Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25 

грудня 2015 року № 28. (Моренець  Н.І.) 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію  Туза С.В. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію  Туза С.В. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію  Белінської О.О. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію  Моренець Н.І. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 



“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію  Моренець Н.І. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію  Моренець Н.І. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію  Моренець Н.І. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

8. СЛУХАЛИ: Інформацію  Моренець Н.І. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

Голова постійної комісії                  С. Туз 


