
Графік засідань постійних комісій районної ради 
з підготовки позачергової ХХХVІІІ сесії Голованівської районної ради VІІ скликання 

 
 

№ 

п/п 

Назва комісії Члени комісії Дата 

засідання 

Порядок денний Доповідач 

2. 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. 

16.09.2020 р. 

(середа) 

10.00 

1.Про стан готовності господарського 

комплексу району до роботи в осінньо-
зимовий період 2019/2020 року.  

2.Про стан виконання комплексної районної 
програми запобігання та реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру у Голованівському 
районі на 2019-2020 роки 

Белінська О.О. 

 

 

 

Пухната Ю.М. 

 

 

 

 

3. 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. 

17.09.2020 р. 

(четвер) 

10.00 

1.Про внесення змін до рішення районної 
ради від 20 грудня 2019 року № 446 «Про 

районний бюджет на 2020 рік» 
2.Про внесення змін до фінансового плану 
КНП «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 
Голованівської районної ради на 2020 рік.  

3.Про внесення змін до фінансового плану 
КНП «Голованівська центральна районна 
лікарня» Голованівської районної ради на 

2020 рік 
4.Про виконання положень Закону України 

«Про оренду державного та комунального 
майна» 

5.Про призначення директора КНП 

«Голованівська ЦРЛ» Голованівської 
районної ради 

6.Про призначення директора КУ 
«Голованівський районний центр 
професійного розвитку педагогічних 

працівників» Голованівської районної ради 
Кіровоградської області 

7.Про внесення змін до рішення районної 

 

Дудар В.С. 

 

 

Фоменко М.П. 

 

Бугаєнко О.П. 

 

 

Рокочук С.Д. 

 

Туз С.В. 

 

Туз С.В. 

 



ради від 10 липня 2020 року № 500 «Про 

внесення змін до структури 
Голованівського освітнього округу» 

8.Про внесення змін до районної програми 
«Розвитку та фінансової підтримки КНП 
«Голованівська центральна районна 

лікарня» Голованівської районної ради на 
2020-2021 роки 

9.Про внесення змін і доповнень до 
програми економічного і соціального 
розвитку Голованівського району на 2020 

року. 
10.Про приведення у відповідність до вимог 

чинного законодавства рішення районної 
ради від 10 липня 2020 року № 499 «Про 
створення КУ «Голованівський районний 

центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 
 

Туз С.В. 

 

Бугаєнко О.П. 

 

 

Белінська О.О. 

 

Туз С.В. 

4. Пленарне засідання ХХХVІІІ 

позачергової сесії районної 

ради VІІ скликання  

 18.09.2020 р. 

(п’ятниця) 

10.00 

  

 

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


