
Протокол № 32 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

03 квітня 2019 року         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., Чушкін О.І. 

 

Відсутні: Безушенко Г.В. 

 

На засіданні постійної комісії присутні: 

Голова районної ради Б. Кучмій,  начальник фінансового управління 

райдержадміністрації В. Дудар,  начальник управління економічного 

розвитку райдержадміністрації І. Артвіх, директор КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» Л. Явецька, головний лікар НКП «Голованівськиій центр 

первинної медико-санітарної допомоги» М. Фоменко, головний лікар КУ 

«Голованівська центральна районна лікарня» В. Піддубна 

 

Порядок денний 

1. Про внесення змін і доповнень до Програми економічного  і 

соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік. (Артвіх І.О.) 

2. Про внесення змін до районної цільової програми «Доступна 

медицина» на 2018-2020 роки. (Фоменко М.П.) 

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

на 2019 рік». (Дудар В.С.) 

4. Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання 

делегованих повноважень. (Артвіх І.О.) 

5. Про звіт директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Голованівської районної ради. (Явецька Л.І.) 

6. Про створення КНП «Голованівська ЦРЛ». (Піддубна В.Ф.) 

7. Про надання згоди на придбання частини адміністративного 

приміщення. 



8. Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого та окремого 

індивідуального визначеного майна спільної власності територіальних 

громад сіл та селищ Голованівського району. (Головань Ю.М.) 

9. Про погодження умов передачі в оренду нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл району. (Ковтун А.Б.) 

 

1. СЛУХАЛИ:  Інформацію Артвіх І.О. 

 

Вирішили:  погодити проект рішення. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ:  Інформацію Фоменко М.П. 

Вирішили:  погодити  проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію  Дударя В.С. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ:  Інформацію Артвіх І.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення   

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ:  Інформацію Явецька Л.І. 



Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ:  Інформацію Піддубна В.Ф. 

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

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ:  Інформацію Кучмія Б.Б. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

8. СЛУХАЛИ:  Інформацію Кучмія Б.Б. 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

9. СЛУХАЛИ:  Інформацію Ковтун А.Б. 

Вирішили:  прийнято Висновок № 16 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 



Голова постійної комісії поставив на голосування рекомендацію щодо 

включення до порядку денного пленарного засідання питань: 

Про внесення змін і доповнень до Програми економічного  і 

соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік.  

Про внесення змін до районної цільової програми «Доступна 

медицина» на 2018-2020 роки. 

Про надання згоди на придбання частини адміністративного 

приміщення. 

Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого та окремого 

індивідуального визначеного майна спільної власності територіальних 

громад сіл та селищ Голованівського району.  

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

 

Голова постійної комісії                  Р. Цобенко 

 

 

 

 

 

 

 


