
Протокол № 18 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

27 вересня  2017року         смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Голови постійної комісії: Цобенко Р.О. 

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

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

 

Відсутні: Безушенко Г.В. 

 

На засіданні постійної комісії присутні: 

голова районної ради Кучмій Б.Б.,  заступник голови районної державної 

адміністрації Бугаєнко О.П., начальник фінансового управління 

райдержадміністрації Дудар В.С., начальник відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації Туз С.В., начальник відділу культури, туризму та 

культурної спадщини райдержадміністрації Піщик Т.В.,  начальник 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, промисловості 

та надання адміністративних послуг райдержадміністрації Артвіх І.О., 

заступник начальника управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації Моренець Н.І., юрист КУ «Голованівська центральна 

районна лікарня» Марчик О.А. 

 

Порядок денний 

 

1. Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 

147 «Про районний бюджет на 2017 рік». 

2.  Про звіт про виконання районного бюджету за 8 місяців 2017 року. 

3. Про звіт про виконання показників Програми соціального і економічного 

розвитку Голованівського району на 2017 рік за 6 місяців поточного року. 

4. Про продовження терміну дії контракту з директором комунального 

закладу «Музей історії Голованівського району». 

5. Про надання дозволу на придбання службового житла. 



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

7. Про визначення замовника будівництва. 

8. Про внесення змін до програми створення належних умов для 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інших 

клієнтів у Голованівському районі на 2016-2018роки. 

9. Про покладання виконання обов’язків головного лікаря КУ «Голованівська 

ЦРЛ». 

10. Про покладання виконання обов’язків директора Побузької ЗШ І-ІІІ 

ступенів  Голованівської районної ради Кіровоградської області. 

11. Про погодження умов передачі в оренду нерухомого майна  спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл Голованівського району. 

 

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

районної ради «Про районний бюджет на 2017рік». 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ:  Інформацію Дударя В.С. про звіт про виконання районного 

бюджету за 8 місяців 2017року. 
 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Артвіх І.О. про звіт про виконання показників 

програми соціального і економічного розвитку Голованівського району на 

2017 рік за 6 місяців поточного року. 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 



Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ:  Бугаєнко О.П.  про продовження терміну дії контракту з 

директором КЗ «Музей історії Голованівського району». 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення   

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ:  Бугаєнко О.П. про надання дозволу на придбання 

службового житла. 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ:  інформацію Цобенка Р.О. про надання дозволу на передачу 

комунального майна в оренду. 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ:  інформацію Цобенка Р.О. про визначення замовника 

будівництва 

Вирішили:  рекомендувати сесії районної ради  виключити питання з 

порядку денного пленарного засідання 

Результати голосування: 



 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

8. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Цобенка Р.О. про внесення змін до програми 

створення належних умов для обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів та інших клієнтів у Голованівському районі на 2016-

2018роки 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

9. СЛУХАЛИ: Інформацію  Бугаєнко О.П. про покладання виконання 

обов’язків головного лікаря КУ «Голованівська ЦРЛ» 

 

Вирішили:  прийнято Висновок № 5 (додається) 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 1 

 

10.  СЛУХАЛИ: Інформацію  Бугаєнко О.П. про покладання виконання 

обов’язків директора Побузької ЗШ І-ІІІ ст. 

 

Вирішили:  прийнято Висновок № 6 (додається) 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

11.  СЛУХАЛИ:  Цобенка Р.О. про погодження умов  передачі в оренду 

нерухомого майна спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району. 

 



Внесено пропозицію  - терміном на 1 рік. 

 

Вирішили:  прийнято Висновок № 7 (додається) 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

Голова постійної комісії поставив на голосування рекомендацію   щодо 

включення до порядку денного пленарного засідання питань: 

- Про надання дозволу на придбання службового житла. 

- Про внесення змін до програми створення належних умов для 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та 

інших клієнтів у Голованівському районі на 2016 – 2018роки 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                  Р. Цобенко 


