
Протокол № 11 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

9 листопада  2016року             смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Цобенко Р.О. 

Члени постійної комісії: Голімбієвський О.Д., Свердликівський В.О., Лаврук 

В.В., Чушкін О.І. 

 

Відсутні: Безушенко Г.В., Копієвський М.Д., 

 

На засіданні постійної комісії присутні: 

голова районної ради Кучмій Б.Б.,   начальник фінансового управління 

райдержадміністрації Дудар В.С., начальник управління економічного розвитку, 

торгівлі, інфраструктури, промисловості та надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації Артвіх І.О., начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації Дудник А.А. 

 

Порядок денний 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального і економічного 

розвитку Голованівського району на 2016рік. 

2. Про  надання дозволу на передачу комунального майна в оренду. 

3. Про внесення змін до статутів навчальних закладів спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ району. 

4. Про внесення змін до Статуту КЗ «Голованівський центр первинної 

медико – санітарної допомоги». 

5. Про  внесення змін до Статуту  КУ «Голованівська центральна районна 

лікарня». 

6. Про  внесення змін та доповнень до Статуту  Голованівської дитячо-

юнацької спортивної школи. 

7. Про внесення змін до Положення про Об’єднаний Трудовий архів 

селищних, сільських рад Голованівського району. 

8. Про внесення змін до районної комплексної  програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016-2020роки. 



9. Про внесення змін до програми соціального захисту малозабезпечених 

верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голованівського 

району на 2016-2020роки. 

10.  Про  звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016року. 

11.  Про  внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015року  

№ 32 «Про районний бюджет на 2016рік». 

12.  Про погодження умов передачі в оренду нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл Голованівського району. 

 

13.  Про розгляд бюджетних звернень: 

13.1. КУ «Голованівська центральна районна лікарня» від 07.11.2016р. № 

1131/01-22 (345,3тис. грн) 

13.2. Відділ освіти, молоді та спорту  

від 04.11.2016р.  № 277/01-22 (351800тис. грн.);  

від 26.09.2016р. № 54/01-20 – (874800,0 тис. грн);  

від 07.11.2016р. № 89/01-20   (14200 тис. грн. – шкільна документація та 

премії обдарованим учням та пед працівникам) 

 

13.3. Управління соціального захисту населення РДА  від 01.11.2016р. № 

01-05/1039/2 (кошти на котел) 

 

13.4. Голованівська РДА  

від 26.10.2016р. № 01-30/72/1 (25.0 тис. грн – пам’ятники);  

від 11.10.2016р. № 01-30/71/1 – (50тис. грн. – підтримка військової 

частини);  

від 07.11.2016р. № 01-29/42/1 (1424,00грн – для виплати стипендій) 

 

13.5. Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 

26.10.2016р. № 304 (48920, тис. грн.) 

 

13.6. Відділ культури, туризму та культурної спадщини від 24.10.2016р. 

№ 01-28/637 (358300тис. грн.) 

 

13.7. Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги від 

26.09.2016р. № 346 (222837,28 грн.- медикаменти) 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Артвіх І.О. про внесення змін та доповнень до 

Програми соціального і економічного розвитку Голованівського району 

на 2016рік. 



В обговоренні взяли участь: Чушкін О.І. з пропозицією виключити 

додаток 2 

Вирішили:  підтримати проект рішення  виключивши додаток 2. 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення   

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення  
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 



 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення  
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення  
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

8. СЛУХАЛИ: Інформацію  Дудник А.А. 

Вирішили:  підтримати проект рішення  
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

9. СЛУХАЛИ: Інформацію  Дудник А.А. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

10.  СЛУХАЛИ: Інформацію Дударя В.С. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 



 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

11. СЛУХАЛИ: Інформацію Дударя В.С. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

12. СЛУХАЛИ: Інформацію Цобенка Р.О. 

Вирішили:  прийнято Висновок № 2 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

Голова постійної комісії             Р. Цобенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


