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ВЕВгаЩЬКА ОБЛАСНА РАДА

п ро створення робочої групи 
з вивчення питань щодо внесення змін до Обласної цільової соціальної 

програми оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 роки, затвердженої 

рішенням 41 сесії 7 скликання обласної Ради від 17 грудня 2019 року №890

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пункту 29 рішення 15 сесії обласної Ради 8
скликання від 24 грудня 2021 року № 288 «Про обласний бюджет Вінницької
області на 2022 рік», з метою вивчення питань щодо внесення змін до Обласної
цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 роки, затвердженої
рішенням 41 сесії 7 скликання обласної Ради від 17 грудня 2019 року №890, в
частині спрямування бюджетних призначень на оздоровлення та відпочинок
дітей не менше 70 відсотків від загального обсягу в закладах Вінницької 
області:

1. Утворити робочу групу з вивчення питань щодо внесення змін до 
Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей, 
розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020-2024 
роки, затвердженої рішенням 41 сесії 7 скликання обласної Ради від 17 грудня 
2019 року №890 (далі -  Програма), та затвердити її склад згідно з додатком.

2 . Робочій групі в місячний термін напрацювати пропозиції щодо 
внесення змін до Програми та подати їх на розгляд постійних комісій обласної 
Ради в порядку, встановленому Регламентом обласної Ради 8 скликання.

3. Контроль за виконанн^4 цьoj^ розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
голови обласної Ради 
в ід / / й / . / ^ о / у

Робоча група
з вивчення питань щодо внесення змін до Обласної цільової соціальної

4. с е .» ,  рГ

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

ЗАМКОВА  
Наталія Леонідівна

заступник голови Вінницької обласної 
Ради, керівник робочої групи;

ЛІСОГУРСЬКА  
Тетяна Іванівна

голова постійної комісії Вінницької 
обласної Ради з питань освіти, релігії, 
культури, молоді та спорту, заступник 
керівника робочої групи;

заступник начальника відділу дошкільної, 
шкільної, позашкільної та інклюзивної 
освіти управління освіти та науки 
Департаменту гуманітарної політики 
обласної державної адміністрації, секретар 
робочої групи (за згодою);

ГОДОВАНЮК 
Марина Анатоліївна

ЖИТАНСЬКА  
Олена Сергіївна

лени робочої групи:
завідувач сектору з питань молоді та 
спорту відділу супроводу постійної комісії 
обласної Ради з питань освіти, релігії, 
молоді та спорту управління соціально- 
гуманітарної політики виконавчого 
апарату обласної Ради;

КВЯТ
Віктор Анатолійович

заступник
соціально

начальника управління 
гуманітарної політики 

виконавчого апарату обласної Ради;

начальник управління фінансів соціально- 
культурної сфери та місцевих органів 
влади Департаменту фінансів обласної 
державної адмиіністрації (за згодою);



МАЗУР
Геннадій Федорович

депутат обласної Ради, член постійної 
комісії обласної Ради з питань правової 
політики, регламенту, депутатської 
діяльності та етики;

МЕЛЬНИК
Олександр Васильович

директор Департаменту гуманітарної 
політики обласної державної адміністрації 
(за згодою);

НАДКЕРНИЧНА  
Вікторія Анатоліївна

начальник відділу планування та 
виконання місцевого бюджету управління 
планування та розподілу (фінансів 
Департаменту гуманітарної політики 
обласної державної адміністрації (за 
згодою);

11Ш УЛЯ
Віктор Миколайович

депутат обласної Ради, член постійної 
комісії 3 питань економіки, фінансів та 
бюджету;

ПОБЕРЕЖНА  
Тетяна Іванівна

депутат обласної Ради, член постійної 
комісії обласної Ради з питань освіти, 
релігії, культури, молоді та спорту;

ЯРМОЛЕНКО  
Світлана Анатоліївна

директор Департаменту соціальної та 
молодіжної політики обласної державної 
адміністрації (за згодою).
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