
Протокол № 21 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

13 грудня 2017року         смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Цобенко Р.О. 

Члени постійної комісії: Копієвський М.Д., Голімбієвський О.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.,  начальник фінансового управління 

райдержадміністрації Дудар В.С.,  заступник начальника управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації Моренець Н.І., головний 

лікар КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Фоменко М.П., головний лікар КУ «Голованівська центральна районна 

лікарня» Піддубна В.Ф.,  голова районної ради ветеранів Гаврищук Є.Л., 

начальник управління економічного розвитку Артвіх І.О., голова районної 

організації інвалідів Кравченко Л.П. 

 

Порядок денний 

1. Про  звіт  головного лікаря КУ «Голованівська центральна районна 

лікарня». (Піддубна В.Ф.) 

2. Про  звіт головного лікаря КЗ «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» (Фоменко М.П.) 

3. Про  звіт  голови Голованівської районної організації ветеранів 

України. (Гаврищук Є.Л.). 

4. Про  передачу комунального майна в оренду. 

5. Про  передачу комунального майна в безоплатне користування. 

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

7. Про  погодження на посаду завідувача Межирічківського 

дошкільного навчального закладу. (Туз С.В.) 

8. Про внесення змін до Статуту КУ «Голованівська центральна 

районна лікарня»  



9. Про  затвердження районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Громадської організації 

Голованівської районної організації ветеранів України на 2018-2019роки». 

(Гаврищук Є.Л.) 

10. Про  програму соціального і економічного розвитку 

Голованівського району на 2018рік. (Артвіх І.О.) 

11. Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 

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

12. Про  районний бюджет на 2018рік. (Дудар В.С.) 

13.  Про внесення змін до Районної комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції,  

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016-2020 роки. (Дудник А.А.) 

14. Про внесення змін до районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 

організації інвалідів  КООІ ВОІ СОІУ на 2017-2019роки. (Кириченко С.А.) 

15. Про погодження умов передачі в оренду нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл Голованівського району. 

 

1. СЛУХАЛИ:  Цобенка Р.О. вніс пропозицю зняти  перше питання з 

порядку денного та перенести  на  розгляд чергової сесії районної ради. 

Вирішили:  підтримати пропозицію голови постійної коімсії 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ:  Інформацію Фоменко М.П. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію  Гаврищук Є.Л. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 



 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ:  Інформацію Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення   

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ:  Інформацію Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ:  Цобенко Р.О. вніс пропозицію про зняття питання  «Про 

погодження на посаду завідувача Межирічківського дошкільного 

навчального закладу»  з порядку денного пленарного засідання. 

Вирішили:  підтримати пропозицію голови постійної комісії 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

8. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 



Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

9. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Гаврищук Є.Л. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

10. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Артвіх І.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

11. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Дударя В.С. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

12. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Дударя В.С. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

13. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Моренець Н.І. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 



 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

14. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Кравченко Л.П. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

15. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Цобенка Р.О. 

Вирішили:  прийнято Висновок № 10 (додається) 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                  Р. Цобенко 

 

 


