ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет Управління соціального захисту населення виконавчого комітету
Обухівської міської ради за 2017 рік
Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради
(надалі – Управління) є виконавчим органом міської ради, що утворюється рішенням
Обухівської міської ради відповідно до законодавства України, підзвітне і підконтрольне їй,
підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, Департаменту
соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Міністерства
соціальної політики України.
Управління є виконавчим органом Обухівської міської ради з забезпечення реалізації
державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, у тому числі
внутрішньо переміщених осіб, з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці,
учасників антитерористичної операції (надалі –АТО) та членів сімей загиблих учасників
АТО, їх родин, а також соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Управління проводить свою діяльність на принципах адресності та соціальної
справедливості, доступності та відкритості, гуманності, комплексності, у відповідності до
Політики і цілей у сфері якості Обухівської міської ради.
Управління в своїй діяльності керується Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету
Міністрів України, Податковим кодексом України, рішеннями Верховної Ради України,
актами Міністерства юстиції України, Державної міграційної служби, рішеннями Київської
обласної ради, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації,
рішеннями Обухівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського
голови, цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами.
Основні завдання Управління
Основними напрямками роботи Управління є:
- сприяння по впровадженню та підтримка в актуальному стані системи менеджменту
якості в Управлінні, постійне підвищення її результативності та прозорості;
- поліпшення та підвищення задоволеності заявників; надання якісних послуг;
- забезпечення надійного та результативного функціонування процесів, які відбуваються
в Управлінні;
- реалізація державної політики щодо забезпечення державних соціальних стандартів та
державних соціальних гарантій для населення, розроблення та координація міських
програм та заходів з питань соціальної політики;
- задоволення очікувань та потреб місцевої громади в отриманні соціальних допомог та
державних соціальних гарантій через надання якісних і доступних послуг для
громадян;

-

-

-

створення сприятливого середовища для працівників та відвідувачів Управління,
покращення добробуту громадян;
забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, оплату
праці, а також щодо нормування та стимулювання праці, умов праці;
удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
профспілками та організаціями роботодавців;
проведення соціального діалогу з питань формування та реалізації державної
соціальної політики на місцевому рівні, регулювання соціально-трудових відносин;
додержання законодавства при наданні адресної соціальної допомоги вразливим
верствам населення, у тому числі малозабезпеченим та багатодітним сім’ям;
додержання законодавства при проведенні соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування;
додержання законодавства у сфері надання соціальних послуг людям похилого віку,
інвалідам, бездомним громадянам, іншим соціально вразливим верствам населення;
додержання законодавства у сфері надання соціального захисту ветеранів, інвалідів,
людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, жертв нацистських переслідувань, жертв політичних репресій та окремих
категорій громадян;
забезпечення соціального захисту учасників бойових дій, які приймали участь в АТО
та членів сімей загиблих учасників АТО;
здійснення відповідно до закону нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері
пенсійного законодавства;
додержання законодавства у сфері посилення гарантій дотримання прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб;
сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціальноекономічного розвитку відповідної території та питань життєдіяльності на її території;
суттєве покращення соціального обслуговування та надання якісних послуг
отримувачів усіх видів соціальних допомог з максимальною зручністю та
мінімальними затратами безпосередньо за місцем проживання.
Затверджена гранична чисельність працівників Управління у кількості 33 штатних
одиниць.
Управління є головним розпорядником бюджетних коштів.
Фінансування Управління у 2017 році здійснювалось за рахунок місцевого бюджету,
субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету, слідуючими бюджетними
програмами:

1510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері соціального захисту населення»:
затверджено – 5156,8 тис.грн., касові видатки – 5102,1тис.грн.
1513010 «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот»: затверджено – 79421,0 тис.грн., касові
видатки – 78301,8 тис.грн.

1513020 «Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу»: затверджено – 64,7 тис.грн., касові
видатки – 64,7 тис.грн.
1513030 «Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством
пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами
харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби,
твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян»: затверджено – 1164,7 тис.грн., касові
видатки – 1130,6 тис.грн.
1513040 «Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям»: затверджено – 40093,0
тис.грн., касові видатки – 39126,0 тис.грн.
1513080 «Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного
розладу»: затверджено – 171,0 тис.грн., касові видатки – 144,6 тис.грн.
1513180 «Надання пільг соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідам, хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»: затверджено – 118,6
тис.грн., касові видатки – 107,2 тис.грн.
1513200 «Соціальний захист ветеранів війни і праці»: затверджено – 255,5 тис.грн., касові
видатки – 233,6 тис.грн.
1513240 «Організація та проведення громадських робіт»: затверджено – 20,3 тис.грн.,
касові видатки – 19,6 тис.грн.
1513250 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей
загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з
інвалідністю І,ІІ груп, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які
втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яих настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення
житлових умов»: затверджено – 2559,2 тис.грн., касові видатки – 2553,8 тис.грн.
1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення»: затверджено – 3603,0 тис.грн.,
касові видатки – 3015,0 тис.грн.
1518600 «Інші видатки»: затверджено – 2,2 тис.грн., касові видатки – 2,2 тис.грн.
1513100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку,
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування»:
затверджено – 933,8 тис.грн., касові видатки – 892,3 тис.грн.

Затверджено кошторисом на 2017 рік (зі змінами) 133563,8 тис. грн, в тому числі: за
загальним фондом – 133513,3 тис. грн, за спеціальним фондом – 50,5 тис. гривень.
Використано протягом 2017 року (касові видатки) – 130693,5 тис. грн, в тому числі: за
загальним фондом – 130643,0 тис. грн, за спеціальним фондом – 50,5 тис. гривень.
Використання бюджетних коштів у Управління у звітному періоді здійснювалось
відповідно до кошторису, плану асигнувань із загального та спеціального фонду ,
затверджених в установленому порядку.
Фінансові операції Управління здійснювались через реєстраційні рахунки, відкриті в
Управлінні Державної казначейської службі України у м.Обухові.
Детальна інформація щодо виконання бюджету та результативних показників, що
характеризують виконання бюджетних програм Управління представлена у формах,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, а саме:
-

інформація про бюджет за бюджетними програмами;
інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання
бюджетних програм.

Публічне представлення інформації про бюджет відбудеться 19.03.2018 року в 14.00 в
приміщенні Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської
міської ради за адресою м. Обухів, вул.. Каштанова 13 корпус 1.

Т.в.о. начальника управління

В.В.Іщенко

Головний бухгалтер

Л.А.Радченко

Протокол спільного засідання постійних комісій районної
ради з питань освіти, культури, молодіжної політики,
спорту та туризму, з питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення та з питань місцевого
самоврядування, забезпечення законності і пр
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Протокол
спільного засідання постійних комісій районної ради
з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму, з питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення та з питань місцевого самоврядування, забезпечення законності і
правопорядку, депутатської діяльності та етики, зв’язків із засобами масової інформації

08.11.2017

Присутні:
Члени комісії з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму:
Гайдабура Світлана Борисівна
Інзик Сергій Іванович
Білик Світлана Михайлівна
Хохуля Іван Олександрович

Члени комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення:
Власенко Олена Миколаївна
Ковальов Іван Олексійович
Волик Микола Олексійович
Пащенко Павло Михайлович

Члени комісії з питань місцевого самоврядування, забезпечення законності, правопорядку,
депутатської діяльності та етики, зв’язків із засобами масової інформації:
Оробей Віктор Андрійович
Андрушечко Василь Миколайович

Кревсун Іван Михайлович
Пашко Сергій Дмитрович

Запрошені:
Нікітенко Володимир Павлович, голова районної ради;
Матюшенко Олексій Володимирович, голова райдержадміністрації;
Бондаренко Сергій Михайлович, перший заступник голови райдержадміністрації;
Шаповал Олександр Іванович, заступник голови райдержадміністрації;
Панченко Лідія Михайлівна, керівник апарату райдержадміністрації;
Мигаль Наталія Григорівна, керуючий справами виконавчого апарату районної ради;
Пирогова Валентина Яківна, начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради;
Кулик Оксана Іванівна, начальник фінансового управління райдержадміністрації;
Тарасенко Віталій Юрійович, начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації;
Панасенко Оксана Володимирівна, головний спеціаліст відділу культури райдержадміністрації;
Даниленко Наталія Олександрівна, в.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації;
Труш Лариса Володимирівна, начальник відділу культури райдержадміністрації;
Власенко Юлія Олексіївна, в.о. головного лікаря КЗ «Гадяцький ЦПМСД»;
Подорожній Олександр Олексійович, заступник головного лікаря Гадяцької ЦРЛ;
Джулай Сергій Васильович, начальник Гадяцького відділу поліції ГУ національної поліції в Полтавській
області;
Кеда Анатолій Михайлович, завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та
мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;
Биченко Віталій Васильович, голова районного добровільного товариства «Союз Чорнобиль»;
Бережний Іван Іванович, голова районної організації ветеранів війни та праці;
Тацій Євгенія Іванівна, в.о. директора КП «Інформаційний центр «Регіон».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про хід виконання районної цільової соціальної Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 20162018 роки.
2. Про хід виконання районної Комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень на
2016-2020 роки.
3. Про хід виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Гадяцького району на 2016-2020
роки.

4. Звіт голови Гадяцької районної ради про свою діяльність за період з листопада 2016 по листопад
2017 року.
5. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за дев’ять місяців 2017 року.
6. Про внесення змін до районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими
фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення
на 2013-2020 роки.
7. Про внесення змін до районної Програми підтримки діяльності громадських організацій інвалідів,
воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції на період
2017-2018 роки.
8. Про внесення змін та доповнень до Комплексної Програми мобілізаційної підготовки Гадяцького
району на 2017 – 2019 роки.
9. Про внесення змін до районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки.
10. Про внесення змін до районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки.
11. Про внесення змін до районної Програми увічнення пам’яті видатних земляків на 2015 – 2017 роки.
12. Про внесення змін до Програми розвитку інформаційної сфери, книговидання і книго
розповсюдження в Гадяцькому районі на 2016 – 2018 роки.
13. Про внесення змін до штатної чисельності КП «Інформаційний центр «Регіон».
14. Про внесення змін до районної Програми місцевих стимулів для медичних працівників Гадяцького
району на 2017 – 2020 роки.
15. Про внесення змін до районної Програми забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними
засобами для використання в побутових умовах на 2016-2018 роки.
16. Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік.
17. Про затвердження районної цільової Програми покращення соціального обслуговування найбільш
вразливих верств населення району на2018-2020 роки.
18. Про затвердження районної Програми соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи на 2018-2020 роки.
19. Про затвердження районної Програми пільгового медичного забезпечення (зубного
протезування)ветеранів війни на 2018-2020 роки.
20. Про районну Програму «Молодь Гадяччини» на 2018 -2020 роки.
21. Про затвердження районної Програми підготовки юнаків до військової служби та призову до лав
Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки.
22. Про звернення депутатів Гадяцької районної ради до Верховної Ради України щодо вшанування
пам’яті і здобутків Засядька Олександра Дмитровича.
23. Про звернення депутатів Гадяцької районної ради до Верховної Ради України щодо відзначення на
державному рівні 360-ої річниці підписання Гадяцького договору.

СЛУХАЛИ: Подорожнього О.О., заступника головного лікаря Гадяцької ЦРЛ, який зачитав довідку про
хід виконання районної цільової соціальної Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки.
ВИСТУПИЛИ: Нікітенко В.П., голова районної ради, який запитав про засоби профілактики хвороби з
боку медицини.
Подорожній О.О. відповів, що проводиться інформаційна політика.
Тарасенко В.Ю. запропонував роздавати в навчальних закладах предмети захисту.
Нікітенко В.П. рекомендував медикам вивчити це питання і за необхідності внести зміни до Програми,
додатково виділивши кошти на дані заходи.

Оробей В.А. запитав, чи достатнє фінансування на сьогодні.
Подорожній О.О. відповів, що коштів достатньо.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відому.
СЛУХАЛИ: Джулая С.В., начальника Гадяцького відділу поліції ГУ національної поліції в Полтавській
області, який прозвітував про хід виконання районної Комплексної програми профілактики злочинності
і правопорушень на 2016-2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Оробей В.А. запитав, чому збільшилося розкриття злочинів, пов’язаних з незаконним
обігом зброї та наркозлочинів.
Джулай С.В. відповів, що це робота дільничних інспекторів поліції, які частіше почали виїжджати на
свої дільниці, спілкуватися з мешканцями району. ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відому.
СЛУХАЛИ: Даниленко Н. О., в.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації, яка розповіла про хід
виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Гадяцького району на 2016-2020 роки.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відому.
СЛУХАЛИ: : Нікітенка В.П., голову районної ради, який запропонував звіт про свою діяльність за період
з листопада 2016 по листопад 2017 року представити на сесії районної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради заслухати звіт голови Гадяцької районної
ради про свою діяльність за період з листопада 2016 по листопад 2017 року.
СЛУХАЛИ: Кулик О. І., начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка зачитала звіт про
виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року.
ВИСТУПИЛИ: Оробей В.А., депутат районної ради, який запитав, чому так багато коштів виділяється
на Великобудищанську сільську раду.
Куклик О.І. відповіла, що це цільові кошти, які виділяються з ГПУ «Полтавагазвидобування».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради затвердити звіт про виконання районного
бюджету за 9 місяців 2017 року.
СЛУХАЛИ: Тарасенка В.Ю., начальника управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, який представив членам комісії проект змін до районної комплексної Програми
соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та
окремих пільгових категорій населення на 2013-2020 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради внести зміни до районної комплексної
Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО,
мобілізованих та окремих пільгових категорій населення на 2013-2020 роки.
СЛУХАЛИ: Тарасенка В.Ю., начальника управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, який ознайомив депутатів із проектом змін до
районної Програми підтримки діяльності громадських організацій інвалідів, воїнів-інтернаціоналістів,
ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції на період 2017-2018 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради внести зміни до районної Програми
підтримки діяльності громадських організацій інвалідів, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів війни та
праці, учасників антитерористичної операції на період 2017-2018 роки.

СЛУХАЛИ: Бондаренка С.М., першого заступника голови райдержадміністрації, який представив
проект змін та доповнень до Комплексної Програми мобілізаційної підготовки Гадяцького району на
2017-2019 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради внести зміни та доповнення до Комплексної
Програми мобілізаційної підготовки Гадяцького району на 2017-2019 роки.
СЛУХАЛИ: Бондаренка С.М., першого заступника голови райдержадміністрації, який ознайомив
присутніх з проектом змін до районної Програми оздоровлення і відпочинку дітей на 2016-2019 роки
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради затвердити зміни до районної Програми
оздоровлення і відпочинку дітей на 2016-2019 роки.
СЛУХАЛИ: Бондаренка С.М., першого заступника голови райдержадміністрації, який зачитав проект
змін до районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради затвердити зміни до районної Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки.
СЛУХАЛИ: Бондаренка С.М., першого заступника голови райдержадміністрації, який представив
проект змін до районної Програми увічнення пам’яті видатних земляків на 2015 – 2017 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради затвердити зміни до районної Програми
увічнення пам’яті видатних земляків на 2015 – 2017 роки.
СЛУХАЛИ: Бондаренка С.М., першого заступника голови райдержадміністрації, який представив
проект змін до Програми розвитку інформаційної сфери, книговидання і книгорозповсюдження в
Гадяцькому районі на 2016-2018 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради затвердити зміни до Програми розвитку
інформаційної сфери, книговидання і книгорозповсюдження в Гадяцькому районі на 2016-2018 роки.
СЛУХАЛИ: Бондаренка С.М., першого заступника голови райдержадміністрації, який зачитав проект
змін до штатної чисельності КП «Інформаційний центр «Регіон».
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради внести зміни до штатної чисельності КП
«Інформаційний центр «Регіон».
СЛУХАЛИ: Бондаренка С.М., першого заступника голови райдержадміністрації, який ознайомив
депутатів із проектом змін до районної Програми місцевих стимулів для медичних працівників
Гадяцького району на 2017 – 2020 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради внести зміни до районної Програми місцевих
стимулів для медичних працівників Гадяцького району на 2017 – 2020 роки.
СЛУХАЛИ: Бондаренка С.М., першого заступника голови райдержадміністрації, який презентував
проект змін до районної Програми забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для
використання в побутових умовах на 2016-2018 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради внести зміни до районної Програми
забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах на
2016-2018 роки.
СЛУХАЛИ: Кулик О. І., начальника фінансового управління райдержадміністрації, яка представила
зміни до показників районного бюджету на 2017 рік.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради затвердити зміни до показників районного
бюджету на 2017 рік.

СЛУХАЛИ: Тарасенка В.Ю., начальника управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, який ознайомив депутатів із проектом районної цільової Програми покращення
соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення району на 2018-2020 роки.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради прийняти районну цільову Програму
покращення соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення району на 2018-2020
роки.
СЛУХАЛИ: Тарасенка В.Ю., начальника управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, який представив районну Програму соціального захисту громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018-2020 роки.
ВИСТУПИЛИ: Андрушечко В.М., який запитав про оздоровлення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 2
категорії.
Тарасенко В.Ю. відповів, що оздоровлення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 2 категорії проводиться
виключно за рахунок місцевих бюджетів.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради затвердити районну Програму соціального
захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018-2020 роки.
СЛУХАЛИ: Бондаренка С. М., першого заступника голови райдержадміністрації, який презентував
проект районної Програми пільгового медичного забезпечення (зубного протезування) ветеранів війни
на 2018-2020 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради затвердити районну Програму пільгового
медичного забезпечення (зубного протезування) ветеранів війни на 2018-2020 роки.
СЛУХАЛИ: Бондаренка С.М., першого заступника голови райдержадміністрації, який представив
Програму «Молодь Гадяччини» на 2018 -2020 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради затвердити Програму «Молодь Гадяччини»
на 2018 -2020 роки.
СЛУХАЛИ: Бондаренка С.М., першого заступника голови райдержадміністрації, який ознайомив
депутатів із районною Програмою підготовки юнаків до військової служби та призову до лав Збройних
Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради затвердити районну Програму підготовки
юнаків до військової служби та призову до лав Збройних Сил України та інших військових формувань
на 2018-2020 роки.
СЛУХАЛИ: Бондаренка С.М., першого заступника голови райдержадміністрації, який зачитав проект
звернення депутатів Гадяцької районної ради до Верховної Ради України щодо вшанування пам’яті і
здобутків Засядька Олександра Дмитровича.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради затвердити та направити до Верховної Ради
України звернення щодо вшанування пам’яті і здобутків Засядька Олександра Дмитровича.
СЛУХАЛИ: Бондаренка С.М., першого заступника голови райдержадміністрації, який представив
проект звернення депутатів Гадяцької районної ради до Верховної Ради України щодо відзначення на
державному рівні 360-ої річниці підписання Гадяцького договору.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати черговій сесії районної ради затвердити та направити до Верховної Ради
України звернення щодо відзначення на державному рівні 360-ої річниці підписання Гадяцького
договору.

Голова постійної комісії
з питань освіти, культури,
молодіжної політики, спорту і туризму

С.Б. Гайдабура

Голова постійної комісії
з питань охорони здоров'я та
соціального захисту населення

О.М. Власенко

Голова постійної комісії
з питань місцевого самоврядування,
забезпечення законності і правопорядку,
депутатської діяльності та етики,
зв’язків із засобами масової інформації

Подробности

В.А. Оробей

