
Протокол № 3 

засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, 

законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами  

та боротьби з корупцією 

 

12 лютого 2016року             смт Голованівськ 

Склад комісії: 6 осіб 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Бугаєнко О.П. 

Члени постійної комісії: Вонсович М.В., Комашко Г.В., Чушкіна Н.В. 

Відсутні: Рибченко Н.Є., Ряснюк Л.Л. 

 

На засіданні постійної комісії присутні: голова районної ради Кучмій Б.Б., 

начальник Голованівського районного відділу кримінально-виконавчої 

інспекції УДПтС України в кіровоградській області Дем’янчик В.В., завідувач 

сектору запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної 

роботи апарату райдержадміністрації Плахотнюк А.М., заступник начальника 

Голованівського відділу поліції Головного управління національної поліції 

України в Кіровоградській області Вільчинський В.В. 

 

Порядок денний 

1. Про внесення змін до регламенту Голованівської районної ради VІІ 

скликання. 

2. Про план роботи районної ради на 2016рік. 

3. Про звернення депутатів Голованівської районної ради. 

4. Про затвердження Районної комплексної програми забезпечення  

кримінально-виконавчої інспекції та попередження росту рецидивної 

злочинності на 2016-2019роки». 

5. Про затвердження Районної комплексної програми профілактики  

злочинності на 2016-2020роки». 

6. Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту Голованівської  

районної ради і районної державної адміністрації. 

 

1.СЛУХАЛИ: Інформацію начальника відділу з питань юридичного 

забезпечення виконавчого апарату районної ради Ковтун А.Б. 

Вирішили:  погодити запропонований проект рішення районної ради 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 



“Утримались”  – 0  

 

2.СЛУХАЛИ: Інформацію голови районної ради Кучмія Б.Б 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення районної ради. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію голови постійної комісії Бугаєнко О.П. 

Вирішили: запропонувати сесії районної ради зняти питання з порядку денного  

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію Дем’янчик В.В. 

Вирішили: погоди проект рішення. 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію Плахотнюка А.М. 

Вирішили: погодити проект рішення. 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

6.СЛУХАЛИ: Інформацію голови постійної комісії Бугаєнко О.П. 

Вирішили:  погодити проект рішення та рекомендувати сесії районної ради 

затвердити «грошову винагороду особі в розмірі до 365.85грн». 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

Голова постійної комісії           О. Бугаєнко 



 

 

 


