
Графік засідань постійних комісій районної ради 

з підготовки позачергової ХVІІ сесії Голованівської районної ради VІІ скликання 

 
№ 

п/п 

Назва комісії Члени комісії Дата засідання Порядок денний Доповідач 

1 З соціальних питань  Туз С.В. 

Говорун Я.П. 

Голімбієвська Т.П. 

Карпюк Є.М. 

Надольняк О.І. 

Тернавська О.Г. 

Погорєлов С.Л. 

08.11.2017 

(середа) 

09.30 

1. Про делегування представників 

Голованівського району до складу 

Госпітальної ради Західного 

госпітального округу. 

2. Про затвердження програми 

зайнятості населення 

Голованівського району на 2018-

2020роки. 

3.Про внесення змін до програми 

соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, 

громадян, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, інвалідів, 

ветеранів війни, праці та громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 2016-

2020роки. 

 

 

 

 

Моренець Н.І. 

2 З питань бюджету, 

фінансів, управління 

комунальною власністю та 

соціально-економічного 

розвитку 

Цобенко Р.О. 

Безушенко Г.В. 

Голімбієвський О.Д. 

Копієвський М.Д. 

Лаврук В.В. 

Свердликівський В.О. 

Чушкін О.І. 

08.11. 017 

(середа) 

14.00 

 

1. Про внесення змін  до рішення  

районної ради від 23 грудня 2016року 

№ 147 «Про районний бюджет на 

2017рік». 

2. Про призначення головного  

лікаря КУ «Голованівська центральна 

районна лікарня» 

 3. Про внесення змін до програми 

соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, 

громадян, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, інвалідів, 

ветеранів війни, праці та громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Дудар В.С. 

 

 

 

Бугаєнко О.П. 

 

 

Дудник А.А. 

 

 

 

 

 

 



Голованівського району на 2016-

2020роки. 

4. Про надання дозволу на передачу 

твердопаливних котлів  

6. Про безоплатну передачу майна 

між закладами спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ 

району. 

 

 

 

 

 

3 З питань регламенту, 

депутатської  діяльності, 

законності, правопорядку, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та боротьби з 

корупцією 

Бугаєнко О.П. 

Вонсович М.В. 

Комашко Г.В. 

ЛободюкЮ.М. 

Сигляк Г.В. 

Ряснюк Л.Л. 

 

09.11.2017 

(четвер) 

14.00 

1. Про Звернення депутатів 

Голованівської районної ради до 

Президента України, Верховної Ради 

України, Голови комітету з питань 

правової політики та правосуддя 

щодо  прийняття Закону України 

«Про антикорупційні суди» 

2. Про звернення депутатів 

Голованівської районної ради до 

Прем’єр - міністра України, 

Верховної   Ради України, Голови 

комітету з питань державного 

будівництва, регіональної  

політики та місцевого 

самоврядування щодо  

Законопроекту «Про здійснення 

державного контролю  

за відповідністю рішень органів 

місцевого самоврядування 

Конституції та законам України» 

 

4 З питань аграрної 

політики та земельних 

відносин 

Кравчук І.П. 

Іщак О.В. 

Волошин В.Л. 

Коваль В.О. 

Маріяшко О.В. 

10.11.2017 

(п’ятниця) 

09.30 

1. Про затвердження  

технічної документації по 

нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки. 

  

Рибак І.Ф. 

 

 

 

 

 Пленарне засідання ХVІІ 

сесії районної ради VІІ 

скликання  

 10.11.2017 

(п’ятниця) 

10.00 

  

 

Примітка: в ході підготовки до проведення пленарного засідання до графіку засідань постійних комісій можуть вноситись зміни. 



 

 

 

 


