
Протокол № З
засідання постійної комісії районної ради з питань соціального 

захисту, освіти, культури, молоді, спорту та туризму

« 08» червня 2021 року

Присутні:
Ковальова Я.М. -  голова комісії 

Члени комісії:
Зубаха Володимир Степанович 
Лаптєва Любов Олександрівна 
Назарець Анна Федорівна

Запрошені: Голова** Кропивницької районної ради
Лейбенко Андрій Олександрович.
Начальник управління соціального захисту населення Кропивницької 
районної державної адміністрації 
Гупаленко Тетяна Георгіївна

СЛУХАЛИ голову постійної комісії Ковальову Я.М., яка
запропонувала затвердити порядок денний

1. Про літературну Премію імені Юрія Яновського
Інформує : Лейбенко А.О. - голова Кропивницької районної ради

2. Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених 
верств населення Кропивницького району на 2019-2021 роки

Інформує : Гупаленко Т.Г. - начальник управління ахисту населення
Кропивницької районної державної 
адміністрації

Голосували : «за»- 4 
«проти»- 0 
«утримались»- 0 
«не голосували» - 0
ВИРІШИЛИ: Затвердити

Порядок денний
засідання постійної комісії з питань соціального захисту, освіти, 

культури, молоді, спорту та туризму

1. Про літературну Премію імені Юрія Яновського
Інформує : Лейбенко А.О. - голова Кропивницької районної ради



2.Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених 
верств населення Кропивницького району на 2019-2021 роки

Інформує : Гупаленко Т.Г. - начальник управління захисту населення
Кропивницької районної державної 
адміністрації

1. По першому питанню 
СЛУХАЛИ
Лейбенка А.О., який довів до відома присутніх про необхідність 

продовження дії літературної премії імені Юрія Яновського.

ВИСТУПИЛИ:
Назарець А.Ф., яка запропонувала внести зміни до Положення про 

літературну премію імені Юрія Яновського, а саме пункт 5, викласти в 
наступній редакції;
« 5.Висувати твори на здобуття Премії мають право:

- органи місцевого самоврядування;
- органи виконавчої влади;
- відділення національних творчих спілок;
- громадські організації;
- трудові колективи;
- навчальні заклади;
- фізичні особи.
Від імені творчих та громадських організацій, трудових колективів та 

навчальних закладів висування здійснюють їх президії, бюро, ради. 
Висування відбувається гласно.»

А також, додати до членів журі з присудження літературної премії 
імені Юрія Яновського:

Соколенко Ул’яну Василівну - директора департаменту культури та 
туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації (за згодою).

Михайловська Наталія Іванівна -  керівник меморіального музею Юрія 
Яновського (за згодою).

Лаптєва Л. О., яка запропонувала прописати діючу посаду 
секретарю журі з присудження літературної премії імені Юрія Яновського 
Спіктаренко Вадиму Володимировичу.

Голосували : «за»- 4
«проти»-0
«утримались»-!)
«не голосували» - 0



ВИРІШИЛИ:
Внести даний проект рішення на розгляд пленарного засідання сесії, з 

урахуванням всіх вищезазначених змін.

2. По другому питанню
СЛУХАЛИ:
Гупаленко Т.Г. - начальника управління захисту населення 

Кропивницької районної державної адміністрації, яка довела до відома 
присутніх зміни до Програми соціального захисту малозабезпечених верств 
населення Кропивницького району на 2019-2021 роки та запропонувала 
додати до проекту рішення пункт 2. Викласти паспорт до програми у новій 
редакції згідно з додатком.

„ П А С П О Р Т
Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення 

Кропивницького району на 2019 -2021 роки

1 Програма затверджена: Рішенням Кропивницької районної 
ради від 14 грудня 2018 року № 431

2 Ініціатор розроблення програми Кропивницька районна державна 
адміністрація

3 Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми

4 Розробник програми Управління соціального захисту 
населення районної державної 

адміністрації
5 Співрозробники програми Структурні підрозділи 

райдержадміністрації

6 Відповідальний виконавець 
програми

Управління соціального захисту 
населення районної державної 

адміністрації

7 Учасники програми Структурні підрозділи 
райдержадміністрації



8 Термін реалізації програми 2021 рік

9 Обсяг фінансових ресурсів, 2760,00 тис. грн.
необхідних для реалізації

програми

Голосували : «за»- 4
«проти»-0
«утримались»-!)
«не голосували» - 0

ВИРІШИЛИ:
Внести даний проект рішенняГна розгляд пленарного засідання сесії, з 

урахуванням всіх вищезазначених змін.

Голова комісії 
Секретар комісії 'СИГ'

Я.Ковальова 
Л. Лаптева




