
Протокол № 7 
засідання постійної комісії з соціальних питань 

 
23 вересня 2016 року             смт Голованівськ 

 
Склад комісії: 6 осіб 
 
Присутні: 

Голова постійної комісії: Туз С.В. 

 
Члени постійної комісії: Говорун Я.П., Карпюк Є.М., Тернавська О.Г, 

Надольняк О.І., Голімбієвська Т.П. 
 

На засіданні постійної комісії присутні: 
голова районної ради Кучмій Б.Б.,  заступник голови районної ради Рокочук 

Д.С., заступник начальника  управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації Моренець Н.І., начальник відділу культури, туризму та 

культурної спадщини районної державної адміністрації Піщик Т.В., 
 
 

Порядок денний 
 

1. Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за навчання у 
комунальних закладах «Голованівська районна дитяча школа мистецтва» 

та «Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого 
мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) 

системи Міністерства культури України» на 2016-2017навчальні роки. 
Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 
адміністрації. 

 
2. Про стан виконання районної програми з утвердження гендерної рівності 

на період до 2016року. 
3. Про внесення змін до програми соціального захисту малозабезпечених 

верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського 
району на 2016-2020роки 

4. Про внесення змін до районної програми по створенню соціально-
економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 

районної організації ветеранів України на 2016-2017роки. 
5. 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 2016-2020роки. 
6. Про  стан виконання програми зайнятості населення Голованівського 

району на період до 2017року. 



Інформація: Моренець Надії Іванівни – заступника  начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації. 
 

7. Про внесення змін до районної соціальної цільової програми «Шкільне    
харчування» на 2016-2020 роки». 

Інформація:Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу освіти, 

молоді та спорту районної державної адміністрації. 
 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Піщик Т.В. 
Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради. 

 
Результати голосування: 

 “За”    – 6 
“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  
 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Моренець Н.І. 
Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 
 

Результати голосування: 
“За”    – 6 

“Проти”   – 0 
“Утримались”  – 0  

 
3. СЛУХАЛИ: Інформацію Моренець Н.І. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 
 

Результати голосування: 
“За”    – 6 

“Проти”   – 0 
“Утримались”  – 0  

 
4. СЛУХАЛИ: Інформацію Моренець Н.І. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 
Результати голосування: 

“За”    – 6 
“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  
 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію Моренець Н.І. 
Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 
Результати голосування: 

“За”    – 4 
“Проти”   – 0 



“Утримались”  – 0  
 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію Моренець Н.І. 
Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 

 
Результати голосування: 
“За”    – 6 

“Проти”   – 0 
“Утримались”  – 0  

 
7. СЛУХАЛИ: Інформацію Туза С.В. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради 
 

Результати голосування: 
“За”    – 6 

“Проти”   – 0 
“Утримались”  – 0  

 
 

 

 
Голова постійної комісії                      С. Туз 

 
 
 


