Графік засідань постійних комісій районної ради
з підготовки позачергової ХV сесії Голованівської районної ради VІІ скликання
№
п/п
1

2

3

Назва комісії
З питань аграрної
політики та земельних
відносин

З соціальних питань

З питань бюджету,
фінансів, управління
комунальною власністю та
соціально-економічного
розвитку

Члени комісії

Дата засідання

Кравчук І.П.
Іщак О.В.
Волошин В.Л.
Коваль В.О.
Маріяшко О.В.

19.05.2017
(п’ятниця)
09.30

Туз С.В.
Говорун Я.П.
Голімбієвська Т.П.
Карпюк Є.М.
Надольняк О.І.
Тернавська О.Г.
Погорєлов С.Л.

24.05.2017
(середа)
09.30

Цобенко Р.О.
Безушенко Г.В.
Голімбієвський О.Д.
Копієвський М.Д.
Лаврук В.В.
Свердликівський В.О.
Чушкін О.І.

29.05. 017
(понеділок)
14.00

Порядок денний

Доповідач

1. Про звернення депутатів
Голованівської районної ради до
Верховної ради України щодо
ринку землі.
2. Про затвердження
технічної документації по
нормативній грошовій оцінці
земельних ділянок на територіях
Грузької та Семидубської
сільських рад

Кучмій Б.Б.

1. Про затвердження районної
цільової програми національнопатріотичного виховання дітей
молоді на 2017-2021роки.
2. 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 кататарофи
Голованівського району на 20162020роки.
1. Розгляд бюджетних запитів.
2. Про програму матеріальнотехнічного забезпечення загону
оборони Голованівського району в
ході проведення відповідних навчань
на 2017рік.
3. Про затвердження районної
цільової програми національно-

Гонтюк Н.Б.

Рибак І.Ф.

Дудник А.А. /
Моренець Н.І.

Дудар В.С.

патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2021роки
4. Про внесення змін до районної
протиепізоотичної програми
профілактики та боротьби з
африканською чумою свиней на
2016-2017роки
5. Про внесення змін до рішення
районної ради від 23 грудня 2016року
№ 147 «Про районний бюджет на
2017рік».
6. Про надання дозволу на передачу
в оренду нерухомого та окремого
індивідуально визначеного майна
спільної власності територіальних
громад селищ та сіл Голованівського
району
7. Про затвердження Порядку
застосування системи електронних
закупівель розпорядниками
бюджетних коштів»

Пленарне засідання ХV
сесії районної ради VІІ
скликання

31.05.2017
(середа)
10.00

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

