
Протокол № 26 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

6 серпня 2018року         смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Цобенко Р.О. 

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

Свердликівський В.О., Лаврук В.В. 

 

Відсутні: Безушенко Г.В., Чушкін О.І. 

 

На засіданні постійної комісії присутні: 

Заступник голови районної ради Д. Рокочук, заступник начальника 

фінансового управління райдержадміністрації Пахолюк Л.М, начальник 

управління економічного розвитку райдержадміністрації Артвіх І.О., 

начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини 

райдержадміністрації Піщик Т.В. 

 

Порядок денний 

11.00 

1. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет 

на 2018рік». (Пахолюк Л.М.) 

2. Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018року. 

(Пахолюк Л.М.) 

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

4. Про  звіт про виконання показників програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району за 2017рік. (Артвіх І.О.) 

5. Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за 

навчання у комунальних закладах району на 2018-2019навчальний рік. 

(Піщик Т.В.) 
 

 

1. СЛУХАЛИ:  Інформацію Пахолюк Л.М. 

 

Вирішили:  погодити проект рішення. 

Результати голосування: 



 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ:  Інформацію Пахолюк Л.М. 

Вирішили:  погодити  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 Артвіх І.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення   

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ:  Інформацію Піщик Т.В. 

Вирішили:  не підтримати проект рішення, рекомендувати розглянути на 

пленарної засіданні 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

Голова постійної комісії поставив на голосування рекомендацію щодо 

включення до порядку денного пленарного засідання питань: 

Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет 

на 2018рік».  



Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018року.  

Про надання дозволу на передачу комунального майна в оренду. 

Про  звіт про виконання показників програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району за 2017рік.  

Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за навчання 

у комунальних закладах району на 2018-2019навчальний рік. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 5 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                  Р. Цобенко 

 

 

 

 

 

 


