
Протокол № 2 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

23 грудня 2015року             смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Голова 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 ради Рокочук Д.С., начальник фінансового 

управління райдержадміністрації Дудар В.С., начальник управління 

економічного розвитку райдержадміністрації Артвіх І.О. 

 

Порядок денний 

 

1. Про районну програму по створенню умов для обслуговування 

адміністративного приміщення районної ради на 2016-2017роки. 

2. Про районну програму підтримки ЗМІ в Голованівському районі на 

2016-2017роки. 

3. Про  програму економічного і соціального розвитку Голованівського 

району на 2016рік. 

4. Про районний бюджет на 2016рік. 

5. Про передачу комунального майна в оренду. 

6. Про План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2016рік. 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію голови районної ради Кучмія Б.Б. про 

затвердження районної програми по створенню умов для обслуговування 

адміністративного приміщення районної ради, яка передбачає надання 

фінансової підтримки господарчій групі районної ради і створення умов для 

обслуговування адміністративного приміщення, а саме: утримання в належному 

стані  будівлі, проведення робіт з благоустрою, озелення та прибирання 

території. Фінансування програми передбачає: на 2016рік – 720 тис. грн., на 

2017рік – 730тис. грн., на 2018рік – 760тис. грн. 



Вирішили: Погодити запропонований проект рішення районної ради та 

рекомендувати внести на розгляд чергової сесії районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію голови районної ради Кучмія Б.Б. В зв’язку з 

внесенням змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації», 

які передбачають, що органи місцевого самоврядування не можуть бути 

засновниками друкованих засобів масової інформації та прийняттям Закону 

України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів 

масової інформації» який визначає порядок їх реформування, пропонується 

питання «Про районну програму підтримки ЗМІ в Голованівському районі на 

2016 – 2017роки» виключити з порядку денного сесії. Фінансування програми з 

районного бюджету 2016року не передбачається. 

 

У обговоренні взяли участь: Чушкін О.І.,  Голімбієвський О.Д.,  

 

Вирішили: погодити пропозицію голови районної ради та рекомендувати сесії 

районної ради виключити питання з порядку денного. 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 1 (Чушкін О.І.) 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію начальника управління економічного розвитку 

райдержадміністрації Артвіх І.О. про програму  економічного і соціального 

розвитку Голованівського району на 2016рік. 

 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 



4. СЛУХАЛИ: Інформацію начальника фінансового управління  

райдержадміністрації Дударя В.С. про проект районного бюджету на 2016рік. 

 

У обговоренні взяли участь: Цобенко Р.О., Чушкін О.І.,  Голімбієвський О.Д., 

Копієвський М.Д. 

 

Вирішили:  взяти за основу проект районного бюджету  на  2016 рік. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0  

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію голови районної ради Кучмія Б.Б. Пропонується 

передати в оренду майно спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

району та встановити орендну плату 1 грн. за 1 кв.м. у рік наступним 

установам: Голованівська селищна рада, КП «Кіровоградський науковий 

технічно-лабораторний центр спеціальних видів робіт у будівництві», Раді 

районної організації ветеранів України, Управлінню пенсійного фонду у 

Голованівському районі. 

 

Вирішили:  погодити запропонований проект рішення районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0  

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію голови районної ради Кучмія Б.Б. Пропонується  

затвердити план діяльності Голованівської районної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016рік, до якого включено питання щодо внесення змін 

до діючих рішень районної ради з питань власності. 

 

Вирішили:  Погодити запропонований проект рішення районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0  

“Утримались”  – 0  

Голова постійної комісії             Р. Цобенко 


