
Протокол № 5 

засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, 

законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами  

та боротьби з корупцією 

 

3 червня  2016року             смт Голованівськ 

Склад комісії: 6 осіб 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Бугаєнко О.П. 

Члени постійної комісії: Рибченко Н.Є., Ряснюк Л.Л., Комашко Г.В., Чушкіна 

Н.В., Вонсович М.В.,  

 

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

начальник відділу соціальної роботи районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Колесник О.М. 

 

Порядок денний 

 

1. Про внесення змін до рішення районної ради від 28 січня 2011року № 38 

«Про затвердження списку народних засідателів Голованівського 

районного суду». 

2. Про затвердження районної цільової програми протидії поширенню 

наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2016-2018роки. 

3. Про районну програму підтримки ЗМІ в Голованівському районі на 2016-

2018роки. 

4. Про створення тимчасової контрольної комісії районної ради для 

перевірки фактів щодо підробки рішень Голованівського районної ради. 

5. Про внесення змін до регламенту Голованівської районної ради VІІ 

скликання. 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Бугаєнко О.П., яка ознайомила членів комісії з 

листом Голованівського районну суду щодо перегляду списків народних 

засідателів. 

Вирішили:  виключити із списку Склярову Неонілу Степанівну, 

Заболотну Олену Сергіївну, Зозулю Наталію Олександрівну; 

включити до списку Лозінську Ларису Миколаївну, Бабій Ольгу 

Петрівну, Міщенка Василя Сергійовича. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 



“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Колесник О.М. 

Вирішили:  погодити запропонований проект рішення. 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ:  Бугаєнко О.П., яка  зазначила, що на сьогоднішній день іде 

процес роздержавлення районного засобу масової інформації. Всі ЗМІ 

повинні бути в рівних умовах. Тому не бачу необхідності затверджувати 

дану програму. 

 

У обговоренні взяли участь: Чушкіна Н.В. 

Вирішили: не підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 2 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ: Бугаєнко О.П., яка повідомила, що у зв’язку з  відкриттям 

кримінальної справи щодо підробки рішень районної ради, а саме 

рішення «Про районний бюджет», вважаю, що немає необхідності 

створювати тимчасову контрольну комісію для перевірки фактів 

підробок, тому що це здійснюють правоохоронні органи. 

 

У обговоренні прийняли участь: Чушкіна Н.В. 

Вирішили:  не підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 3 

“Проти”   – 1 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Бугаєнко О.П., яка заначила, щоб прийняти  зміни до 

Регламенту Голованівської районної ради в частині ведення аудіо – та 

відеозапис засідання ради, запропоновані депутатом районної ради 



Чушкіним О.І., необхідна значна сума коштів, виділення яких на ці 

заходи, сьогодні не на часі. 

 

У обговоренні прийняли участь: Чущкіна Н.В., Комашко Г.В. 

Вирішили: не підтримати проект рішення. 

Результати голосування: 

 “За”    – 2 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 4 

 

 

Голова постійної комісії           О. Бугаєнко 

 


