
Протокол № 12 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

8 грудня  2016року             смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Члени постійної комісії: Голімбієвський О.Д., Копієвський М.Д., 

Свердликівський В.О., Лаврук В.В., Чушкін О.І. 

 

Відсутні: Цобенко Р.О.,Безушенко Г.В., 

 

На засіданні постійної комісії присутні: 

голова районної ради Кучмій Б.Б.,   начальник фінансового управління 

райдержадміністрації Дудар В.С., начальник управління Державної 

казначейської служби України у Голованівському районі Гаврищук О.П., 

начальник управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 

промисловості та надання адміністративних послуг райдержадміністрації 

Артвіх І.О., начальник управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації Дудник А.А. 

 

Порядок денний 

 

1. Про програму підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань 

реалізації ними делегованих і владних повноважень у Голованівському 

районі на 2016-2018роки. 

 

2. Про  затвердження програми створення належних умов для 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та 

інших клієнтів у Голованівському районі на 2016-2018роки.  

 

3. Про  затвердження районної  програми охорони, захисту, раціонального 

використання та відтворення полезахисних лісових смуг на 2016-

2017роки. 

 

4. Про  внесення змін та доповнень до програми соціального і економічного 

розвитку Голованівського району на 2016рік. 

 



5. Про внесення змін та доповнень до районної комплексної програми 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників АТО, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016-2020роки. 

 

6. Про внесення змін та доповнень до програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, громадян, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського 

району на 2016-2020роки. 

 

7. Про  внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015року № 

32 «Про районний бюджет на 2016рік». 

 

На засіданні постійної комісії головує  заступник голови постійної комісії 

Копієіський М.Д. 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію  Дударя В.С. про  програму підтримки органів 

виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних 

повноважень у Голованівському районі на 2016-2018роки. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію  Гаврищука О.П., який представив проект 

програми створення належних умов для обслуговування розпорядників 

та одержувачів бюджетних коштів . 

Вирішили:  підтримати проект рішення   

 

Результати голосування: 



 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію  Копієвського М.Д., який повідомив, що з 

метою погашення податкового зобов’язання в сумі 5тис. грн. необхідно 

прийняти програму охорони, захисту, раціонального використання та 

відтворення полезахисних лісових смуг. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію  Артвіх І.О. про зміни, що пропонуються до 

програми соціального і економічного розвитку Голованівського району, а 

саме на зимове утримання доріг місцевого значення по маршрутах руху 

шкільних автобусів 

Вирішили:  підтримати проект рішення  
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію Дударя В.С. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

Заступник голова постійної комісії           М. Копієвський 

 

 


