
Протокол № 22 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

31 січня 2018року         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.,  начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації Дудник А.А.., головний лікар КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Фоменко 

М.П., головний лікар КУ «Голованівська центральна районна лікарня» 

Піддубна В.Ф.,  завідувач сектору запобігання і виявлення корупції, 

мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації 

Плахотнюк А.М. 

 

Порядок денний 

 

1. Про  звіт  головного лікаря КУ «Голованівська центральна районна лікарня» про 

діяльність закладу. (Піддубна В.Ф.) 

2. Про   внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017року № 261 

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

3. Про  звіт  про виконання районної бюджету за 2017рік. (Дудар В.С.) 

4. Про  стан виконання програми підтримки місцевих органів виконавчої влади з 

питань реалізації ними делегованих і владних повноважень у Голованівському районі на 

2016-2018роки. (Дудар В.С.) 

5. Про  затвердження Положення про порядок використання шкільних автобусів. 

(Кучмій Б.Б.) 



6. Про  затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів спільної власності територіальних громад селищ та сіл району. 

(Кучмій Б.Б.) 

7. Про реорганізацію  комунального закладу «Голованівський центр первинної 

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

8. Про погодження на посаду завідувача Межирічківського дошкільного 

навчального закладу. (Туз С.В.) 

9. Про   затвердження районної комплексної програми «Захисник Голованівщини» 

на 2018-2020роки. (Плахотнюк А.М.) 

10. Про надання дозволу на передачу комунального майна в оренду. (Ковтун А.Б.) 

11. Про погодження умов передачі в оренду нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл Голованівського району. (Ковтун А.Б.) 

12. Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017року № 250 

«Про передачу комунального майна в оренду». (Ковтун А.Б.) 

 

1. СЛУХАЛИ:  Піддубну В.Ф. 

 

Вирішили:  погодити проект рішення. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ:  Інформацію Дударя В.С., який вніс до порядку денного 

питання «Про затвердження розпорядження голови районної державної 

адміністрації» 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію  Дударя В.С. «Про звіт про виконання районного 

бюджету за 2017рік» 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 



 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ:  Інформацію Дударя В.С. «Про внесення змін до районного 

бюджету на 2018рік» 

Вирішили:  підтримати проект рішення   

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ:  Інформацію Дудник А.А. «Про  стан виконання програми 

підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними 

делегованих і владних повноважень у Голованівському районі на 2016 – 

2018роки. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Кучмія Б.Б. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ:  Інформацію Кучмія Б.Б. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

8. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Фоменко М.П. 



Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

9. СЛУХАЛИ:  Інформацію   

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

10. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Плахотнюка А.М. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

11. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Ковтун А.Б. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

12. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Ковтун А.Б. 

Вирішили:  прийнято Висновок № 11 (додається) 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

13. СЛУХАЛИ:  Інформацію Ковтун А.Б. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 



Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

Голова постійної комісії поставив на голосування рекомендацію щодо 

включення до порядку денного пленарного засідання питань: 

- Про затвердження розпорядження голови районної державної 

адміністрації; 

 - Про затвердження Положення про порядок використання шкільних 

автобусів; 

- Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів спільної власності територіальних 

громад селищ та сіл району; 

 - Про реорганізацію комунального закладу «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»; 

- «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017року 

№ 250 «Про передачу комунального майна в оренду». 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                  Р. Цобенко 

 

 

 


