
Протокол № 25 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

4 липня 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.,  заступник голови райдержадміністрації 

Бугаєнко О.П., начальник фінансового управління райдержадміністрації 

Дудар В.С., головний лікар КЗ «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Фоменко М.П., начальник управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації Дудник А.А. 

 

Порядок денний 

1. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет 

на 2018рік». 

2. Про призначення директора комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Голованівської районної ради Кіровоградської області. 

3. Про скасування рішення районної ради від 06.04.2018року № 287 

«Про надання дозволу на придбання службового житла». 

4. Про надання дозволу на придбання службового житла. 

5. Про  створення Комунального некомерційного підприємства 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Голованівської районної ради». 

6. Про  затвердження статутів закладів дошкільної освіти в новій 

редакції. 

7. Про  внесення змін до структури Голованівського освітнього округу. 

8. Про  запровадження надання пільг у готівковій формі з оплати 

проїзду. 

9. Про погодження умов передачі в оренду нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл Голованівського району. 



1. СЛУХАЛИ:  Інформацію Дударя В.С. 

 

Вирішили:  погодити проект рішення. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ:  Інформацію Цобенко Р.О. 

Вирішили:  погодити  проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенка Р.О. 

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 Фоменко М.П. 

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”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ:  Інформацію Кучмія Б.Б. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

8. СЛУХАЛИ:  Інформацію Дудник А.А. 

Вирішили:  рекомендувати  не підтримувати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

9. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Цобенка Р.О. 

Вирішили:  прийнято Висновок № 13 (додається) 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

Голова постійної комісії поставив на голосування рекомендацію щодо 

включення до порядку денного пленарного засідання питань: 

 

- Про  створення Комунального некомерційного підприємства 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Голованівської районної ради». 

- Про  затвердження статутів закладів дошкільної освіти в новій 

редакції. 



- Про  внесення змін до структури Голованівського освітнього 

округу. 

- Про  запровадження надання пільг у готівковій формі з оплати 

проїзду. 

 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                  Р. Цобенко 

 

 

 

 

 


