
Протокол № 16 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

19 липня  2017року         смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Голови постійної комісії: Цобенко Р.О. 

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

Свердликівський В.О., Чушкін О.І. 

 

Відсутні: Лаврук В.В., 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., 

в.о. головного лікаря КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Фоменко М.П., юрист КУ «Голованівська центральна районна 

лікарня» Марчик О.А., начальник відділу агропромислового розвитку 

райдержадміністрації Клименко О.В. 

 

Порядок денний 

 

1. Розгляд бюджетних запитів. 

2. Про внесення змін  до рішення районної ради від 23 грудня 

2016року № 147 «Про районний бюджет на 2017рік». 

3. Про погодження умов передачі в оренду нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл Голованівського 

району. 

4. Про погодження проведення будівельних робіт 

5. Про призначення головного лікаря КЗ «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

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 придбання службового легкового автомобіля. 

8. Про  затвердження Порядку застосування системи електронних 

закупівель розпорядниками бюджетних коштів». 

9. Про районну програму енергоефективності Голованівського району 

на 2017-2020роки. 

10.  Про затвердження районної програми соціального захисту 

медичних працівників на 2017-2020роки. 

11.  Про внесення змін до районної програми «Медичні кадри на 2008-

2017роки». 

12.  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. 

13.  Про  внесення змін до районної протиепізоотичної програми 

профілактики та боротьби з африканською чумою свиней на 2016-

2017роки. 

14.  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 катастрофи 

Голованівського району на 2016-202роки. 

15.  Про внесення змін до районної цільової соціальної програми 

«Молодь Голованівщини» на 2016-2020роки. 

16.  Про внесення змін до районної програми «Про створення 

соціально-економічних умов для реалізації діяльності Об’єднаного 

Трудового архіву селищних, сільських рад Голованівського району 

на 2017-2019роки». 

17.  Про внесення змін до районної програми «Шкільний автобус». 

18.  Про затвердження Положення про службове житло. 

 

1. 2. СЛУХАЛИ: Інформацію  Дударя В.С. про розгляд бюджетних 

запитів та про внесення змін до районного бюджету на 2017рік. 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 1  

 



3. СЛУХАЛИ:  Цобенка Р.О.  
 

Вирішили:  погодити умови передачі в оренду нерухомого майна 

спільної власності.  

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

Прийнято: висновок № 3 (додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати  погодження проведення будівельних робіт 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

Прийнято: висновок № 4 (додається) 

 

5. СЛУХАЛИ: Цобенка Р.О. 

В обговоренні взяли участь: Голімбієвський О.Д.,  Чушкін О.І. 

Вирішили:  підтримати проект рішення  та призначити головного 

лікаря строком на 3 роки. 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ: Цобенка Р.О.  

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ:  Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 



 “За”    – 4 

“Проти”   – 1 

“Утримались”  – 0  

 

8. СЛУХАЛИ:  Чушкіна О.І. 

Голова районної ради Б. Кучмій вніс альтернативний проект ріщення  

Вирішили:  рекомендувати сесії районної ради підтримати 

альтернативний проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

9. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Артвіх І.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

10. СЛУХАЛИ: Інформацію  Фоменко М.П. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

11.  СЛУХАЛИ: Інформацію  Фоменко М.П. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

12.  СЛУХАЛИ:  Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 



 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

13. СЛУХАЛИ: Інформацію  Клиенка  О.В. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

14.  СЛУХАЛИ: Інформацію  Дудник А.А. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

15. СЛУХАЛИ: Цобенка Р.О. 

Вирішили: підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

16. СЛУХАЛИ: Цобенка Р.О. 

Вирішили: підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

17. СЛУХАЛИ: Цобенка Р.О. 

Вирішили: підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  



18. СЛУХАЛИ: Цобенка Р.О. 

В обговоренні взяли участь: Кучмій Б.Б., Чушкін О.І., 

Голімбієівський О.Д. 

Вирішили: підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

Голова постійної комісії поставив на голосування  рекомендацію щодо 

включення до порядку денного пленарного засідання питання  7.«Про 

придбання службового автомобіля»: 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 1  

“Утримались”  – 0  

 

 Голова постійної комісії поставив на голосування  рекомендацію щодо 

включення до порядку денного пленарного засідання питань: 

 

9. Про районну програму енергоефективності Голованівського району на 

2017-2020роки. 

10. Про затвердження районної програми соціального захисту медичних 

працівників на 2017-2020роки. 

11. Про внесення змін до районної програми «Медичні кадри на 2008-

2017роки». 

12. 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. 

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

Голованівщини» на 2016-2020роки. 

16. Про внесення змін до районної програми «Про створення соціально-

економічних умов для реалізації діяльності Об’єднаного Трудового архіву 

селищних, сільських рад Голованівського району на 2017-2019роки». 

17. Про внесення змін до районної програми «Шкільний автобус». 

18. Про затвердження Положення про службове житло. 

 

Результати голосування: 



 “За”    – 5 

“Проти”   – 0  

“Утримались”  – 0  

 

Голова постійної комісії                           Р. Цобенко

                                    

 

 


