
Протокол № 13 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

21 грудня  2016року             смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Голова постійної комісії:  Цобенко Р.О. 

Члени постійної комісії: Голімбієвський О.Д., Копієвський М.Д., 

Свердликівський В.О., Лаврук В.В., Чушкін О.І. 

 

Відсутні: Безушенко Г.В., 

 

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., начальник архівного відділу РДА 

Мороченець О.В., завідувач Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських 

рад Ярова О.Б. 

 

Порядок денний 

1. Про   передачу комунального майна в оренду. 

2. Про  передачу комунального майна у безоплатне користування. 

3. Про районну програму підтримки та збереження об’єктів і майна 

спільної власності територіальних громад селищ та сіл Голованівського 

району на 2017-2020роки. 

4. Про затвердження Положення щодо порядку відшкодування депутатам 

районної ради витрат пов’язаних з депутатською діяльністю. 

5. Про план роботи Голованівської районної ради  на 2017рік. 

 

6. Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання 

районною державною адміністрацією повноважень, делегованих їй 

районною радою. (Артвіх І.О.) 

7. Про стан виконання програми формування позитивного міжнародного  

та інвестиційного іміджу Голованівського району на 2014-2016роки. 

(Артвіх І.О.) 



8. Про програму формування позитивного міжнародного та інвестиційного 

іміджу Голованівського району на 2017-2019роки. (Артвіх І.О.) 

9. Про затвердження районної програми забезпечення збереженості 

документів Національного архівного фонду та розвитку архівної справи в 

районі на 2017-2019роки. (Мороченець О.В.) 

10. Про затвердження районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації діяльності Об’єднаного Трудового 

архіву селищних, сільських рад Голованівського району на 2017-

2019роки. (Ярова О.Б.) 

11. Про районну програму по створенню соціально-економічних умов для 

реалізації статутної діяльності Голованівської організації інвалідів КООІ 

ВОІ СОІУ на 2017-2019роки.(Дудник А.А.) 

12. Про внесення змін до районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 

районної організації ветеранів України на 2016-2017роки. (Дудник А.А.) 

13. Про затвердження Положення про призначення та виплату стипендій 

обдарованим учням та премій педагогічним працівникам. (Туз С.В.) 

14. Про внесення змін до  районної цільової соціальної програми  «Молодь 

Голованівщини» на 2016-2020роки. (Туз С.В.) 

15. Про   програму соціального і економічного розвитку Голованівського 

району на 2017рік. (Артвіх І.О.) 

16. Про районний бюджет на 2017рік. (Дудар В.С.) 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенка Р.О. щодо   передачі комунального 

майна у безоплатне користування, а саме, передачі в оренду майна 

спільної власності територіальних громад  сіл та селищ району 9 

установам  - Голованівська районна державна адміністрація, фінансове 

управління РДА,  відділ агропромислового розвитку РДА, Голованівська 

селищна рада,  КП «Кіровоградський науковий технічно-лабораторний 

центр спеціальних видів робіт у будівництві»,  управління Пенсійного 

фонду в Голованівському районі,  районний центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді,  об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських 

рад  району, територіальний центр на 1 рік та встановити  орендну плату 

1 грн. за 1 кв.м. в рік. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 



2. СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенка Р.О. про передачу комунального 

майна у безоплатне користування  Голованівському ОДПІ ГУ ДФС, 

районному  відділу поліції,  відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану  та районній організації Товариства Червоного Хреста 

України терміном на 1 рік. 
 

Вирішили:  підтримати проект рішення   

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію  Цобенка Р.О., який ознайомив з проектом 

Положення щодо порядку відшкодування депутатам районної ради 

витрат пов’язаних з депутатською діяльністю. 

Вирішили:  підтримати проект рішення  
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 



“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію Артвіх І.О., яка представила звіт районної 

державної адміністрації про виконання повноважень, делегованих їй 

районною радою. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію Артвіх І.О. щодо стану виконання програми 

формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу раойну 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

8. СЛУХАЛИ: Інформацію Артвіх І.О., яка представила проект програми 

формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу району 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

9. СЛУХАЛИ: Інформацію Мороченець О.В. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  



10. СЛУХАЛИ: Інформацію Ярової О.Б. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

11. СЛУХАЛИ: Інформацію Дудник А.А. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

12. СЛУХАЛИ: Інформацію  Дудник А.А. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

13. СЛУХАЛИ: Інформацію Туза С.В. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

14. СЛУХАЛИ: Інформацію Туза С.В. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 



 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

15. СЛУХАЛИ: Інформацію Артвіх І.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

16. СЛУХАЛИ: Інформацію Дударя В.С. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 
 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 Голова постійної комісії                                        Р. Цобенко 

 

 

 


