
Протокол № 3 
засідання постійної комісії з питань будівництва, транспорту,  

зв’язку, екології, торгівлі, житлово-комунального господарства  
та регуляторної політики 

 

22 вересня 2016 року         смт Голованівськ 
 

Склад комісії: 6 осіб 
 
Присутні: 

Заступник голови постійної комісії: Лепетун Ю.П. 

Члени постійної комісії: Гончаренко К.В., Гребенюк М.П., Комашко М.С., 
Бучацький А.М. 

 
Відсутні: Яровий О.В. 

 
На засіданні постійної комісії присутні: 

голова районної ради Кучмій Б.Б., заступник голови районної ради Рокочук 
Д.С., начальник управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 
промисловості та надання адміністративних послуг районної державної 

адміністрації Артвіх І.О., начальник відділу агропромислового розвитку 
районної державної адміністрації Клименко О.В., депутати районної ради 

Копієвський М.Д., Чушкін О.І. 
 

 
Порядок денний 

 
1. Про  стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-
2017років. 

Інформація: Дудар Лілії Сергіївни – головного спеціаліста 

відділу регіонального розвитку, містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства 

районної державної адміністрації. 
2. Про  стан виконання районної комплексної програми розвитку 

автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у 
Голованівському районі на 2013-2016роки. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, промисловості та надання 
адміністративних послуг районної державної 

адміністрації. 
3. Про програму розвитку та вдосконалення функціонування ринків з 

продажу продовольчих та непродовольчих товарів у Голованівському 
районі на 2016-2020роки. 



Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, 

інфраструктури, промисловості та надання 
адміністративних послуг районної державної 
адміністрації. 

4. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних 
послуг. 

Інформація:  
Копієвського Михайла Дмитровича – депутата районної 

ради; 
Чушкіна Олексія Івановича – депутата районної ради. 

5. Про затвердження комплексної програми охорони навколишнього 
природного середовища у Голованівському районі на 2016-2020роки. 

Інформація: Клименка Олександра Вікторовича – 

начальника відділу агропромислового розвитку районної 

державної адміністрації. 
 

1. СЛУХАЛИ: Кучмія Б.Б., який ознайомив членів комісії з довідкою про 

стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 
соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-

2017років. 
 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення районної ради  
 

Результати голосування: 
 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 
“Утримались”  – 0  

 
 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Артвіх І.О. про стан виконання районної 

комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та 
забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі на 

2013-2016роки. 
 

Виступили: Гончаренко К.В., Бучацький А.М. 
 

Вирішили: рекомендувати сесії районної ради включити до проекту рішення 
наступні пункти: 

- рекомендувати Голованівській селищній раді, Голованівському 
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області та філії «Голованівський райавтодор» упорядкувати рух 



автомобільного транспорту по вулиці Матросова до перехрестя державної 
автодороги Ульяновка-Миколаїв та встановити відповідні дорожні знаки; 

- рекомендувати районній державній адміністрації звернутись до ПАТ 
«Укрзалізниця» ВП «Одеська залізниця» РФ «Одеська дирекція залізничних 
перевезень» з проханням облаштувати залізничний переїзд на 253-км 

автошляху «Голованівськ-Люшнювате» у відповідності до вимог чинного 
законодавства. 

 
Результати голосування: 

 “За”    – 6 
“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  
 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Артвіх І.О. про програму розвитку та 
вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів у Голованівському районі на 2016-2020роки. 
 

Виступили: Гончаренко К.В., Бучацький А.М. 
 
Вирішили: рекомендувати сесії районної ради включити до проекту рішення 

пункт наступного змісту: 
 - рекомендувати Голованівській селищній та Перегонівській сільській 

радам здійснити заходи направлені на упорядкування стихійної торгівлі, що 
здійснюється на території відповідних рад. 

 
Результати голосування: 

 “За”    – 6 
“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  
 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію Кучмія Б.Б. про тарифи на житлово-
комунальні послуги у Голованівському районі, стан призначення 
субсидій населенню на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та 

скраплений газ в Голованівському районі та звернення депутатів 
Голованівської районної ради до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. 

 
Виступили: Чушкін О.І. 

 
Вирішили: Погодити запропонований проект рішення районної ради  

 
Результати голосування: 

 “За”    – 6 
“Проти”   – 0 



“Утримались”  – 0  
 

 
5. СЛУХАЛИ: Клименка О.В., який ознайомив присутніх з проектом 

комплексної програми охорони навколишнього природного 

середовища у Голованівському районі на 2016-2020 роки. 
 

Виступили: Гончаренко К.В. 
 

Вирішили: рекомендувати сесії районної ради виключити дане питання з 
порядку денного ІХ сесії з метою доопрацювання програми та розглянути 

його на наступній сесії.  
 

Результати голосування: 
 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 
“Утримались”  – 0  

 
 
 

 
Заступник голови  

постійної комісії                            Ю. Лепетун 
 

 
 


