
 

 

 

 

 

 ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА РАДА 

__________________________________________________________________ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

 

 

від 31 січня 2012року         № 7-гр 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

районної ради 

 

 Відповідно до пункту 2 частини 6 статті 55 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та пункту 12.8 розділу 12 Регламенту 

Голованівської районної ради: 

 

 1. Зняти з контролю рішення районної ради як такі, що виконані та у 

зв’язку із закінченням строку дії (перелік додається). 

 

 2. Дане розпорядження внести на розгляд районної ради для 

затвердження. 

 

   

 

 

Голова районної ради   О. Чушкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження голови 

Голованівської районної ради 

від 31 січня 2012року № 7-гр 

 

Перелік рішень 

районної ради, які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані 

та у зв’язку з закінченням терміну дії 

 

від 12 лютого 2001року 

№ 309 «Про Програму розвитку земельних відносин у Голованівському 

районі на 2001 – 2010роки». 

 

від 24 жовтня 2003року 

№ 165 «Про затвердження районної програми розвитку, ремонту та 

утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів району (смт. 

Голованівськ, смт. Побузьке) на 2004-2010роки» 

 

від 20 лютого 2004року 

№ 213 «Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по 

різним видам підприємницької діяльності» 

 

від 26 квітня 2004року 

№ 241 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 16 липня 2004року 

№ 258 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 3 вересня 2004року 

№ 269 «Про районну комплексну програму розвитку системи зв’язку, 

оповіщення та  інформатизації для запобігання виникненню та ліквідації 

надзвичайних ситуацій на 2004-2010роки» 

 

№ 273 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 20 жовтня 2004року 

№ 284 «Питна вода Голованівського району» 

 

 



від 22 грудня 2004року 

№ 297 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 22 квітня 2005року 

№ 324 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 12 серпня 2005року 

№ 339 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 26 жовтня 2005року 

№ 351 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 23 грудня 2005року 

№ 360 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 25 січня 2006року 

№ 376 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 22 березня 2006року 

№ 389 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 21 червня 2006року  

№ 10 «Про програму розвитку землеробства та підвищення родючості 

ґрунтів на 2002-2005роки та до 2010року» 

 

від 21 липня 2006року 

№ 29 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

 



 

від 16 серпня 2006року  

№ 42 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 15 грудня 2006року 

№ 70 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 19 січня 2007року 

№ 96 «Про затвердження районної програми по мобілізації та проведенню 

боротьби з американським білим метеликом на території Голованівського 

району на 2007-2011роки» 

 

№ 90 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 30 березня 2007року 

№ 115 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 15 червня 2007року 

№ 134 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 18 липня 2007року 

№ 141 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

№ 145 «Про програму поводження з твердими побутовими відходами в 

населених пунктах Голованівського району на 2007-2011роки» 

 

від 16 листопада 2007року 

№ 180 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

 

 



від 14 грудня 2007року 

№ 186 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

№ 187 « Про затвердження методики розрахунку, пропорції розподілу та 

порядок використання плати за оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл. Селищ Голованівського району». 

 

від 14 березня 2008року 

№ 205 «Про районну програму протидії захворюванню на туберкульоз у 

Голованівському районі у 2008-2011роках» 

 

№ 208 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 13 червня 2008року 

№ 222 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 18 липня 2008року 

№ 230 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

№ 232 «Про затвердження районної програми роботи з обдарованою 

молоддю на 2008-2010роки» 

 

від 17 жовтня 2008 року 

№ 242 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 19 грудня 2008року 

№ 252 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 24 квітня 2009 року 

№ 264 «Про програму розвитку позашкільних навчальних закладів на 2009-

2011роки» 

 



№ 273 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 10 липня 2009року 

№ 283 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 28 жовтня 2009року 

№ 299 «Про районну програму зайнятості населення Голованівського району 

на 2010-2011роки» 

 

№ 301 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 18 грудня 2009року 

№ 316 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 26 лютого 2010 року 

№ 320 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

№ 324 «Про списання автомобіля» 

 

від 12 травня 2010року 

№ 330 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 9 липня 2010року 

№ 344 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

№ 352 «Про списання основних засобів». 

 

№ 347 «Про відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл 

та селищ району» 

 

 



від 22 жовтня 2010року 

№ 365 «Про основні напрями бюджетної політики на 2011рік» 

 

№ 371 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 29 грудня 2010року 

№ 21 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

 

№ 32 «Про затвердження районної програми охорони, захисту, раціонального 

використання та відтворення полезахисних лісових смуг на 2010-2011роки» 

 

№ 33 «Про план діяльності Голованівської районної ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2011рік». 

 

№ 34 «Про затвердження районної програми по створенню умов для 

обслуговування адміністративного приміщення районної ради на 2011рік» 

 

від 20 травня 2011року  

№ 79 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 19 серпня 2011року 

№ 116 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 

 

від 21 жовтня 2011року 

№ 129 «Про внесення змін до рішення від 20 лютого 2004року № 213 «Про 

затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб по різним видам 

підприємницької діяльності» 


