
Протокол № 14 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

22 лютого 2017року             смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Заступник голови постійної комісії: Копієвський М.Д. 

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

В.В., Чушкін О.І. 

 

Відсутні: Цобенко Р.О., Безушенко Г.В., 

 

На засіданні постійної комісії присутні: 

голова районної ради Кучмій Б.Б.,   заступник начальника фінансового 

управління райдержадміністрації Пахолюк Л.Д. 

 

Порядок денний 

1. Про внесення змін  до рішення районної ради від 23 грудня 2016року № 147 «Про 

районний бюджет на 2017рік». 

2. Про внесення змін  до  програми соціального і економічного розвитку 

Голованівського району на 2017рік. 

3. Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам освіти. 

4. Про  продовження терміну перебування на посаді завідувача Об’єднаного Трудового 

архіву селищних, сільських рад Голованівського району. 

5. Про   затвердження Статутів загальноосвітніх навчальних закладів Голованівського 

району у новій редакції. 

6. Про внесення змін до районної програми підтримки та збереження об’єктів і майна 

спільної власності територіальних громад селищ та сіл Голованівського району на 

2017-2019роки. 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію  Пахолюк Л.М. про внесення змін до районного 

бюджету на 2017рік. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію  Копієвського М.Д. 
 



Вирішили:  питання «Про внесення  змін до програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району на 2017рік» не виносити 

на розгляд пленарного засідання. 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію  Копієвського  М.Д. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію  Копієвського М.Д. 

Вирішили:  підтримати проект рішення  

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію Копієвського М.Д. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію Копієвського М.Д. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

Заступник  голови 

постійної комісії               М. Копієвський

                                       



 

 

 


