
Протокол № 3 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

17 лютого 2016року             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., 

Наливайківський сільський голова П’яничук Н.В., директор Наливайківської 

загальноосвітньої школи Швець Л.А., представник АФ «Хлібороб» Штуфра 

Л.В., начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Туз С.В., 

головний лікар КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Фоменко М.П., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини райдержадміністрації Піщик Т.В., головний редактор РКП РВО 

«Вісник Голованівщини» Чушкіна Н.В. 

 

Порядок денний 

 

1. Про надання дозволу на передачу комунального майна в оренду. (Ковтун 

А.Б.) 

2. Про погодження умов передачі в оренду нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл Голованівського району. 

(Ковтун А.Б.) 

3. Про надання дозволу на передачу комунального майна у тимчасове 

безоплатне користування. (Ковтун А.Б.) 

4. Про реформування РКП РВО «Вісник Голованівщини». (Ковтун А.Б.). 

5. Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2016року № 

32 «Про районний бюджет на 2016рік». (Дудар В.С.) 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію начальника відділу з питань юридичного 

забезпечення виконавчого апарату районної ради Ковтун А.Б. 



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 начальника відділу з питань юридичного 

забезпечення виконавчого апарату районної ради Ковтун А.Б. 

Вирішили: прийняти Висновок №1 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію начальника відділу з питань юридичного 

забезпечення виконавчого апарату районної ради Ковтун А.Б. 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення районної ради та 

рекомендувати внести на розгляд чергової сесії районної ради. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію начальника відділу з питань юридичного 

забезпечення виконавчого апарату районної ради Ковтун А.Б. 

У обговоренні взяли участь: Цобенко Р.О., Чушкін О.І. Чушкіна Н.В.,  

Вирішили: підтримати пропозицію голови постійної комісії Цобенка Р.О. про 

внесення на розгляд чергової сесії питання «Про звіт головного редактора РКП 

РВО «Вісник Голованівщини» Чушкіної Н.В.». та погодити запропонований 

проект рішення районної ради. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію начальника фінансового управління РДА 

Дударя В.С. 

Вирішили:  погодити запропонований проект рішення  

Результати голосування: 



 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

Голова постійної комісії             Р. Цобенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

Постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку  

ВИСНОВОК 

від 17 лютого  2016 року                                                                                        № 1 

смт. Голованівськ 

Про погодження умов передачі в 

оренду  нерухомого майна спільної власності  

територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району 

 

 Розглянувши звернення Комунального закладу « Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги», на підставі статті 9 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», розділу 3 Порядку 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

району, затвердженого рішенням районної ради від 12 травня 2010 року № 326, 

Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл району, затвердженого рішенням районної 

ради від 20 травня 2011 року № 82, Методики розрахунку, пропорції розподілу 

та порядок використання плати за оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, затвердженої 

рішенням районної ради від 13 липня 2012 року № 211, 

постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 

 1. Погодити умови передачі в оренду нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл району, орендодавцем якого є 

Комунальний заклад «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги», а саме: 
 

 - частини нежитлового приміщення за адресою: Голованівський район, с. 

Перегонівка, вул. Енгельса,1, загальною площею 66,07 кв. метра, терміном на 

один рік. Стартова плата за базовий місяць – 267,80 грн. згідно Методики 

розрахунку, пропорції розподілу та порядку використання плати за оренду 

майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського 



району, затвердженої рішенням районної ради від 13 липня 2012 року № 211. 

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 

коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць та індекс 

інфляції за поточний місяць; 

 - частини нежитлового приміщення за адресою: Голованівський район, с. 

Перегонівка, вул. Енгельса,1, загальною площею 33,7 кв. метра, терміном на 

два роки одинадцять місяців. Стартова плата за базовий місяць – 1265,62 грн. 

згідно Методики розрахунку, пропорції розподілу та порядку використання 

плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району, затвердженої рішенням районної ради від 13 липня 

2012 року № 211. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць 

визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за 

попередній місяць та індекс інфляції за поточний місяць; 

 2. Балансоутримувачу - Комунальному закладу «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» розмістити оголошення про намір 

передати майно в оренду та в разі надходження двох і більше заяв провести 

конкурс на право оренди вказаних приміщень відповідно до чинного 

законодавства, рішень районної ради, рекомендацій постійної комісії районної 

ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та 

соціально-економічного розвитку. Проекти договорів оренди, протокол 

засідання конкурсної комісії та інші відповідні матеріали надати до районної 

ради. 

 

 

 

 

Голова комісії                 Р.Цобенко 

 


