
Протокол № 15 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

05 квітня  2017року         смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Голови постійної комісії: Цобенко Р.О. 

Члени постійної комісії: Голімбієвський О.Д., Свердликівський В.О., Лаврук 

В.В., Чушкін О.І. 

 

Відсутні: Копієвський М.Д., Безушенко Г.В., 

 

На засіданні постійної комісії присутні: 

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

райдержадміністрації Дудар В.С., начальник управління економічного 

розвитку, торгівлі, інфраструктури, промисловості та надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації Артвіх І.О., начальник 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації Дудник А.А., 

начальник Голованівського районного відділу управління ДСНС України у 

Кіровоградській області Прудкий В.В., начальник відділу освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації Туз С.В., юрист КУ «Голованівська центральна 

районна лікарня» Марчик О.А 

 

Порядок денний 

1. Про звіт про виконання програми соціального і економічного 

розвитку Голованівського району на 2016рік. (Артвіх І.О.) 

2. Про внесення  змін і доповнень до Програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району на 2017рік. (Артвіх 

І.О.) 

3. Про внесення змін до програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, громадян, які опинилися в 

складних життєвих обставинах та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 

2016-2020роки. (Дудник А.А.) 

4. Про внесення змін  та доповнень до комплексної районної програми 

запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 



природного характеру у Голованівському районі на 2015-2019роки. 

(Прудкий В.В.) 

5. Про внесення змін до програми культурно-мистецького розвитку 

Голованівського району на 2017рік. (Вержаківський М.М.) 

6. Про затвердження  розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з питань бюджету. (Дудар В.С.) 

7. Про звіт про виконання районного бюджету за 2016рік. (Дудар В.С.) 

8. Розгляд Бюджетних запитів. 

Про внесення змін  до рішення районної ради від 23 грудня 2016року 

№ 147 «Про районний бюджет на 2017рік». (Дудар В.С.) 

9. Про  надання дозволу на передачу комунального майна в оренду. 

(Цобенко Р.О.) 

10. Про  надання дозволу на списання майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району. 

(Цобенко Р.О.) 

11. Про  внесення змін до структури Голованівського освітнього округу. 

(Туз С.В.) 

12. Про  внесення змін до рішення районної ради. (Цобенко Р.О.) 

13. Про затвердження Положення щодо порядку надання матеріальної 

допомоги громадянам на лікування, вирішення соціально-побутових 

проблем. (Цобенко Р.О.) 

14. Про погодження умов передачі в оренду нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл Голованівського 

району (Цобенко Р.О.) 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію  Артвіх І.О. про  звіт про виконання 

програми соціального і економічного розвитку Голованівського 

району на 2016рік внесення змін до районного бюджету на 2017рік. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію  Артвіх І.О. про внесення  змін і доповнень 

до Програми соціального і економічного розвитку Голованівського 

району на 2017рік.   
 

Вирішили:  підтримати проект рішення 



Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію  Дудник  А.А. про внесення змін до 

програми соціального захисту малозабезпечених верств населення, 

громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах та громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 2016-2020рокиКопієвського  М.Д. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію  Прудкого В.В. про внесення змін  та 

доповнень до комплексної районної програми запобігання та 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру у Голованівському районі на 2015-2019роки.  

Вирішили:  підтримати проект рішення  

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію Цобенко Р.О. про внесення змін до програми 

культурно-мистецького розвитку Голованівського району на 2017рік.  

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію  Дударя В.С. про затвердження  

розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань 

бюджету  



Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію  Дударя В.С.  про виконання районного 

бюджету за 2016рік.  

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

8. СЛУХАЛИ: Інформацію  Дударя В.С. про внесення змін  до рішення 

районної ради від 23 грудня 2016року № 147 «Про районний бюджет 

на 2017рік».  

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

9. СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенко Р.О. про  надання дозволу на 

передачу комунального майна в оренду.  

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

10.  СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенко Р.О. про  надання дозволу на 

списання майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району Дударя В.С. про затвердження  розпоряджень 

голови районної державної адміністрації з питань бюджету  

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 



 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

11.  СЛУХАЛИ: Інформацію  Туза С.В.про  внесення змін до структури 

Голованівського освітнього округу.  

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

12.  СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенка Р.О. про  внесення змін до рішення 

районної ради.  

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

13.  СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенка Р.О. про затвердження Положення 

щодо порядку надання матеріальної допомоги громадянам на 

лікування, вирішення соціально-побутових проблем.  

Вирішили:  рекомендувати сесії районної ради виключити питання з 

порядку денного пленарного засідання. 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

14. СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенка Р.О. про погодження умов передачі 

в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад 

селищ та сіл Голованівського району  

Вирішили:   перенести питання на наступне засідання постійної 

комісії з метою доопрацювання. 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

Голова постійної комісії                           Р. Цобенко

                                      

 


