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ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
 

П Р О Т О К О Л  
 

пленарного засідання другої (позачергової) сесії районної ради 
VІІ скликання  

 
 
11 грудня 2015 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 
Засідання завершилося – 10.20 
 
Усього депутатів – 34 
Присутні - 34 
Відсутні -  00 
 
Президія: 
Кучмій Богдан Борисович – голова Голованівської районної ради; 
Голімбієвський Олег Дмитрович – голова Голованівської районної державної 
адміністрації; 
Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради.  
 
Головує: Кучмій Богдан Борисович  – голова районної ради.  
 
Кучмій Б.Б.: 
 Шановні депутати! 
 Відповідно до статті 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» та пункту 66.4 Регламенту районної ради інформую Вас про реєстрацію  
депутатської фракцій в районній раді, а саме надійшло повідомлення про 
створення депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»в кількості 8 осіб: Чушкін О.І., Коваль В.О., Гончаренко К.В., 
Туз С.В., Чушкіна Н.В., Маріяшко О.В., Бучацький А.М., Карпюк Є.М. 
(голова депутатської фракції Чушкін О.І.); 
 
Голова районної ради:  
 Шановні депутати, запрошені! 
 Друга (позачергова) сесія районної ради скликана на підставі п.3.2.3.  
Регламенту районної ради за пропозицією голови районної державної 
адміністрації. 
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На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  34 депутатів. 
Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Другу (позачергову) сесію районної ради оголошую відкритою. 
 
У роботі сесії районної ради  беруть участь: 
- депутати районної ради; 
- сільські та селищні голови; 
- керівники установ, підприємств та організацій району; 
- запрошені. 
 
Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 
На другій  (позачерговій) сесії районної ради пропонується розглянути 
наступні  питання:   
  
Вносить питання: районна рада. 
1.Про Регламент проведення ІІ позачергової сесії районної ради сього 
скликання. 

    Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови 
    районної ради.      
 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 
2. Про внесення змін до рішення районної ради від 30 січня 2015 року № 478 
«Про районний бюджет на 2015 рік». 

    Інформація: Дударя Василя Серафимовича –   
    начальника фінансового управління районної  
    державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна рада. 
3. Про затвердження Регламенту Голованівської районної ради VІІ 
скликання. 

    Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови 
    районної ради.    
 
 
Питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних постійних 
комісіях. 
 
 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 
денного сесії і прийняти його за основу. 
 
Чи є інші пропозиції? 
Немає. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
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«за»     - 34 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 
Немає. 
 
Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 
Результати голосування: 
«за»     - 34 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Дякую. Питання вносяться до порядку денного. 
 
Голова районної ради: 
 
 Перше питання порядку денного «Про Регламент проведення ІІ 
позачергової сесії районної ради сьомого скликання.» 
 
 Керуючись пунктами 3,14 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» пропоную при проведенні ІІ позачергової сесії 
Голованівської районної ради VІІ скликання керуватися вимогами 
Регламенту Голованівської районної ради у редакції згідно з рішенням 
районної ради від 24 грудня 2010 року № 14 «Про затвердження Регламенту 
районної ради» (із змінами та доповненнями). 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені.  
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 34 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
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«за»     - 34 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 16 (додається). 
 
 Друге питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 
районної ради від 30 січня 2015 року № 478 «Про районний бюджет на 
2015 рік». 
 Слово надається  Дударю Василю Серафимовичу – начальнику 
фінансового управління районної  державної адміністрації. 

 
Дудар В.С.: 
 Шановні депутати! 
 У зв’язку із завершенням бюджетного року та перевиконанням дохідної 
частини районного бюджету за 11 місяців 2015 року в сумі 2269,562 тис.грн. 
необхідно внести зміни до рішення районної ради від 30 січня 2015 року № 
478 «Про районний бюджет на 2015 рік», а саме: збільшити видатки 
районного бюджету у сумі 2734,164 тис.грн. (загальний фонд – 2566,477 
тис.грн., спеціальний фонд – 167,687 тис.грн.), у тому числі по загальному 
фонду за рахунок збільшення обсягу місцевих податків і зборів у сумі 
1654,911 тис.грн. та за рахунок залучення вільного залишку коштів 
загального фонду районного бюджету у сумі 962,1 тис.грн.; по спеціальному 
фонду за рахунок коштів іншої субвенції з сільського бюджету в сумі 107,777 
тис.грн., за рахунок залучення вільного залишку коштів спеціального фонду 
районного бюджету у сумі 9,376 тис.грн. та за рахунок передачі коштів із 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 50,534 
грн. 
 Пропонується розподілити кошти наступним чином:  
- 2269,562 тис.грн. направити для виплати заробітної плати працівникам 
бюджетних установ; 
 - 107,7 тис.грн. -  для завершення капітального ремонту Клинівської 
сільської амбулаторії; 
- 20,0 тис.грн. – Голованівській районній раді для придбання 
твердопаливного котла районному військкомату; 
-  31,4 тис.грн. - для завершення ліквідації КП «Голованівськліс»; 
- 25,0 тис.грн. -  для надання матеріальної допомоги демобілізованим 
учасникам АТО. 
 А також, необхідно затвердити ряд розпоряджень голови 
Голованівської районної державної адміністрації, які були прийняті в 
міжсесійний період і стосуються розподілу додаткових субвенцій з 
державного бюджету. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради: 
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Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені.  
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 34 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 34 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 17 (додається). 
 
 Останнє питання порядку денного «Про затвердження Регламенту 
Голованівської районної ради VІІ скликання». 
 
 Шановні депутати! 
 Відповідно до пункту 13 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» не пізніш, як на другій сесії районної ради 
затверджується регламент роботи відповідної ради. 
 Проект Регламенту розроблений виконавчим апаратом районної ради, 
розглянутий та схвалений на засіданні постійної комісії районної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, 
взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з корупцією. Текст 
Регламенту Вам наданий. 
 В разі необхідності до даного Регламенту можна вносити зміни та 
доповнення на наступних сесіях районної ради. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені.  
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 34 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
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Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 34 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 18 (додається). 
 

Всі питання, які виносилися на розгляд другої (позачергової) сесії 
районної ради сьомого скликання, розглянуто. 

Другу (позачергову) сесію районної ради оголошую закритою. 
 
 
 

Голова районної ради        Б.Кучмій 
 


