
Протокол № 19 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

8 листопада   2017року         смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Заступник голови постійної комісії: Копієвський М.Д. 

Члени постійної комісії: Голімбієвський О.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.,  заступник голови районної державної 

адміністрації Бугаєнко О.П., начальник фінансового управління 

райдержадміністрації Дудар В.С.,  начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації Дудник А.А., начальник Голованівського РВ 

УДСНС України у Кіровоградській області Прудкий В.В. 

 

Порядок денний 

1. Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 147 

«Про районний бюджет на 2017 рік». 

2. Про  передачу комунального майна в оренду. 

3. Про  призначення головного лікаря  КУ «Голованівська центральна районна 

лікарня». 

4. Про внесення змін 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. 

5. Про внесення змін до районної програми по створенню соціально-економічних 

умов для реалізації  статутної діяльності Голованівської районної організації ветеранів 

України на 2016-2017роки. 

6. Про внесення змін і доповнень до комплексної районної програми запобігання та 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у 

Голованівському районі на 2015-2019 роки. 

7. Про безоплатну передачу майна між закладами спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ 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”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ:  Інформацію Копієвського М.Д. 
 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію  Бугаєнко О.П. 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ:  Інформацію Дудник А.А. 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення   

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ:  Інформацію Копієвського М.Д. 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 



 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ:  Інформацію Прудкокго  В.В. 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Копівського М.Д. 

 

Вирішили:  прийнято Висновок № 8 (додається) 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

 

 

 

Заступник голови  

постійної комісії                             М. Копієвський 

 


