
Протокол  № 31 
засідання постійної комісії з питань  соціального захисту населення , освіти, культури, охорони здоров»я. сім»ї, молоді, спорту та 

з питань зв»язків з політичними партіями , громадськими організаціями і об»єднаннями громадян  

 

м.  Обухів  19 березня 2018 року          16.00  

 

Склад   комісії -7 осіб 

Присутні - Паєнко О.В.- голова комісії , члени комісії -, Грищенок Н.В.,. Геля В. М,  Гут В.В ,Мишко Б.А. -.  

 

Відсутні - Мостипанюк Ю.Ю , МузичкоС. О.  

 

Запрошені  Клочко С.М.- секретар міської ради, ,Яценко Ю.І.— начальник відділу молоді,фізичної культури та спорту, Пушенко 

Н.В.- начальник юридичного відділу,Шевченко А.В.- замісник міського голови,Іщенко В.І.- і.о.. начальник управління 

соціального захісту населення., Кондратюк А.М.-начальник управлиння економіки, БогдановичТ.І-начальник управління 

культури,  

  
                                                                        Порядок денний:  

1. Про підсумки  виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради  за 2017 рік. 

2. Про припинення діяльності КП «Обухівський міський спортивний комплекс ім.. В.Мельника» шляхом перетворення у комунальний 

заклад» Центр фізичного здоров,я населення «Спорт для всіх» 

3. Про затвердження Програми зайнятості населення на території  Обухівської міської  ради на 2018-2020 роки. 

4. Про внесення змін до міської цільової  програми розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту  на території  Обухівської  

міської ради на 2018 рік та викладення її в новій редакції ( з наступними змінами  

5.Про внесення змін до  міської  цільової програми співробітництва із засобами масової інформації на 2018 рік 

6. Про внесення змін до програми соціально-економічного і  культурного розвитку на території  Обухівської міської ради  на 2018 рік. 

7.. Про внесення змін до міської цільової  програми  культурно-мистецьких  заходів на території  Обухівської міської ради  на 2018 рік. 

 

Слухали: 

1.Кондратюк А.М.- .. Про підсумки  виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської 

ради  за 2017 рік. 

Вирішили: 



Прийняти до відома.. підсумки  виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської 

ради  за 2017 рік. 

 Голосували: 

            «за»-5 

Слухали: 

2 Шевченко .Д.Д. Про припинення діяльності КП «Обухівський міський спортивний комплекс ім.. В.Мельника» шляхом перетворення 

у комунальний заклад» Центр фізичного здоров,я населення «Спорт для всіх» 

 

Виришили: 

Підтримати припинення діяльності КП «Обухівський міський спортивний комплекс ім.. В.Мельника» шляхом перетворення у комунальний 

заклад» Центр фізичного здоров,я населення «Спорт для всіх» 

Голосували: 

«за»-5 

Слухали: 

ІщенкоВ.І. Про затвердження Програми зайнятості населення на території  Обухівської міської  ради на 2018-2020 роки. 

 Вирішили: 

Затвердити та подати на розгляд сесії Програму зайнятості населення на території  Обухівської міської  ради на 2018-2020 роки. 

 Голосували: 

«за»-5 

Слухали: 

4.ЯценкоЮ.І- Про внесення змін до міської цільової  програми розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту  на території  

Обухівської  міської ради на 2018 рік та викладення її в новій редакції. 

Вирішили: 

Затвердити та подати на розгляд сесії внесення змін до міської цільової  програми розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту  

на Про внесення змін до  міської  цільової програми співробітництва із засобами масової інформації на 2018 рік території  Обухівської  

міської ради на 2018 рік та викладення її в новій редакції  

Голосували: 

«за»-5 

Слухали: 

5.Шевченко Про внесення змін до  міської  цільової програми співробітництва із засобами масової інформації на 2018 рік  

Вирішили: 

Затвердити та подати на розгляд сесії внесення змін до  міської  цільової програми співробітництва із засобами масової інформації на 2018 

рік 

Голосували : 

«за»-5 

Слухали: 



6.Богданович Т.І. . Про внесення змін до програми соціально-економічного і  культурного розвитку на території  Обухівської міської 

ради  на 2018 рік. 

Вирішили: 

. Затвердити та подати на розгляд сесії . внесення змін до програми соціально-економічного і  культурного розвитку на 

території  Обухівської міської ради  на 2018 рік. 

Голосували: 

«за»-5 

Слухали: 

7 Богданович Т.І.- Про внесення змін до міської цільової  програми  культурно-мистецьких  заходів на території  Обухівської міської ради  

на 2018 рік  

Вирішили: 

Затвердити зміни до міської цільової  програми  культурно-мистецьких  заходів на території  Обухівської міської ради  на 2018 рік 

Голосували: 

«за»-5 

 

 

Голова комісії                             Паенко О.В.                                          Секретар                            Грищенок Н.В.  


