
Протокол № 6 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

08 червня  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., начальник фінансового управління 

райдержадміністрації Дудар В.С., начальник управління соціального захисту 

населення  райдержадміністрації Дудник А.А., начальник управління 

економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, промисловості та надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації Артвіх І.О. 

 

Порядок денний 

1. Про надання дозволу на передачу комунального майна в оренду 

2. Про  внесення змін до рішень районної ради від 25 грудня 2015року № 33 

«Про передачу комунального майна в оренду». 

3. Про  передачу комунального майна в безоплатне користування.. 

4. Про звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку 

Голованівського району на 2015рік. 

5. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального і економічного 

розвитку Голованівського району на 2016рік. 

6. Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015року № 32 

«Про районний бюджет на 2016рік». 

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

2018роки. 

 

1. СЛУХАЛИ:  Цобенка Р.О., який ознайомив з клопотанням КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» щодо 

надання дозволу на передачу в оренду КУ «Голованівська центральна 



районна лікарня» частин нежитлових будівель, які знаходяться в селі 

Перегонівка та в селі Троянка. 

 

Вирішили: погодити  проект рішення. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ: Цобенка Р.О., який повідомив, що з метою упорядкування 

питань щодо управління майном спільної власності необхідно внести 

зміни до відповідного рішення. 

Вирішили: погодити  проект рішення. 

 

Результати голосування: 

“За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Цобенка Р.О., який ознайомив членів комісії з 

клопотанням громадської організації ветеранів України щодо надання в 

безоплатне тимчасове користування нежитлового приміщення для 

розміщення службового кабінету. 

 

Вирішили: погодити  проект рішення. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ: Артвіх І.О., яка прозвітувала  про виконання програми 

соціально-економічного розвитку району на 2015рік. 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 



“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Артвіх І.О., яка повідомила, що на виконання  Указу 

Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам 

Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби» необхідно виділити кошти для вирішення 

питань пов’язаних із задоволенням соціально-побутових потреб 

військовослужбовців, надання допомоги у забезпеченні військових 

частин продовольством, паливно-мастильними матеріалами та 

матеріально-технічними засобами, проведення робіт з реконструкцій та 

ремонту приміщень в яких розміщуються військові частини, тому 

пропонується внести відповідні зміни до програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району на 2016рік, 

передбачивши 50 тис. грн на виконання вищевказаних завдань.  

Вирішили: погодити запропонований проект рішення. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ: Дударя В.С., який повідомив про зміни, що вносяться до 

районного бюджету на 2016рік 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення. 

Результати голосування: 

“За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ: Чушкіна О.І., який повідомив про роботу КП «Вісник 

Голованівщини» та запропонував членам комісії підтримати дану 

програму, щоб дати можливість редакції завершити рік без напруги. 

 

Вирішили: не підтримати проект рішення. 

Результати голосування: 

“За”    – 1 

“Проти”   – 5 

“Утримались”  – 0  

Голова постійної комісії         Р. Цобенко 


