
Графік засідань постійних комісій районної ради 

з підготовки чергової XXXI 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.І. 

Погорєлов С.Л. 

27.09.2019р. 

9.00 

1.Про стан виконання районної програми 

забезпечення збереженості документів 

Національного архівного фонду та 

розвитку архівної справи в районі на 

2017-2029 роки. 

2.Про затвердження районної соціальної 

програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі на 2019-2020 роки. 

3.Про стан виконання районної програми 

інформатизації Голованівського району 

«Електронна Голованівщина» на 2017-

2019 роки. 

Мороченець О.В.  

 

 

 

 

Дудник А.А. 

 

 

 

 

Артвіх І.О. 

2. З питань регламенту, 

депутатської діяльності, 

законності, правопорядку, 

взаємодії з правоохоронними 

органами та боротьби з 

корупцією 

Бугаєнко О.П. 

Вонсович М.В. 

Комашко Г.В. 

Лободюк Ю.М. 

Сигляк Г.В. 

Ряснюк Л.Л. 

Чушкіна Н.В. 

01.10.2019р. 

10.00 

1.Про результати діяльності органів 

прокуратури Голованівського району  

за І півріччя 2019 року 

2.Про звернення депутатів Голованівської 

районної ради до Кіровоградської 

обласної ради щодо передачі 

приміщення. 

 

Горщак М.Л. 

 

 

Кучмій Б.Б. 

3. З питань аграрної політики та 

земельних відносин 

Кравчук І.П. 

Волошин В.Л. 

Іщак О.В. 

Коваль В.О. 

Лободюк Ю.М. 

Маріяшко О.В. 

Погорєлов С.Л. 

02.10.2019р. 

9.00 

1.Про затвердження проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж с. 

Цвіткове на території Журавлинської 

сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області. 

2.Про погодження проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж с. 

Грузьке та с. Ясне на території Грузької 

сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області. 

 

Рибак І.Ф. 

Грузький 

сільський голова 

Журавлинський 

сільський голова 

 



4. 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. 

02.10.2019р. 

14.00 

1.Про стан виконання програми 

підтримки та збереження об’єктів і майна 

спільної власності територіальних громад 

сіл та селищ Голованівського району на 

2017-2019 роки. 

2.Про надання дозволу на придбання 

службового житла. 

3.Про надання дозволу на передачу 

комунального майна в оренду. 
4.Про надання дозволу на списання 

основних засобів, які належать до 

спільної власності територіальних громад 

сіл та селищ Голованівського району. 

5.Про звіт директора КНП 

«Голованівська центральна районна 

лікарня». 

6.Про затвердження організаційної 

структури та штатної чисельності 

Комунального некомерційного 

підприємства «Голованівська центральна 

районна лікарня». 

7.Про затвердження плану спроможної 

мережі надання первинної медичної 

допомоги населенню Голованівського 

району. 

8.Про встановлення щомісячного розміру 

батьківської плати за навчання у 

комунальних закладах на 2019/2020 

навчальний рік. 

9.Про внесення змін до рішення районної 

ради від 14 грудня 2018 року № 365 «Про 

районний бюджет на 2019 рік». 

10.Про внесення змін і доповнень до 

комплексної районної програми 

запобігання та реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного 

характеру у Голованівському районі на 

2019-2020 роки. 

Рокочук Д.С. 

 

 

 

 

Кучмій Б.Б. 

 

Піддубна В.Ф. 

Фоменко М.П. 

 

Піддубна В.Ф. 

 

 

 

Піддубна В.Ф. 

 

 

 

Піддубна В.Ф. 

 

 

 

 

Фоменко М.П. 

 

 

 

Піщик Т.В. 

 

 

 

 

Дудар В.С. 

 

 

 

Артвіх І.О. 

 



5. З питань будівництва, 

архітектури, транспорту, 

зв’язку, екології, торгівлі, 

житлово-комунального 

господарства та регуляторної 

політики 

Гончаренко К.В. 

Бучацький А.М. 

Гребенюк М.П. 

Лепетун Ю.П. 

Комашко М.С. 

Яровий О.В. 

04.10.2019р. 

9.30 

1.Про стан готовності господарського 

комплексу району до роботи в осінньо-

зимовий період 2019/2020 року. 

 

Белінська О.О. 

6. Пленарне засідання ХХІІІ 

позачергової сесії районної 

ради VІІ скликання  

 04.10.2019 

10.00 

  

 

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

 


