
Протокол № 34 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

03 жовтня 2019 року         смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Заступник голови постійної комісії: М. Копієвський 

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

 

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

 

На засіданні постійної комісії присутні: 

Голова районної ради Б. Кучмій,  начальник фінансового управління 

райдержадміністрації В. Дудар,  начальник управління економічного 

розвитку райдержадміністрації І. Артвіх,  головний лікар НКП 

«Голованівськиій центр первинної медико-санітарної допомоги» М. 

Фоменко,  директор КНП «Голованівська центральна районна лікарня» В. 

Піддубна 

 

Порядок денний 

 

 1. Про стан виконання програми підтримки та збереження об’єктів і 

майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району на 2017-2019 роки. (Кучмій Б.Б.) 

 2. Про звіт директора КНП «Голованівська центральна районна 

лікарня». (Піддубна В.Ф.) 

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

(Фоменко М.П., Піддубна В.Ф.) 

 4. Про надання дозволу на списання основних засобів, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського 

району.  (Піддубна В.Ф.) 

 5.  Про затвердження організаційної структури та штатної чисельності 

Комунального некомерційного підприємства «Голованівська центральна 

районна лікарня». (Піддубна В.Ф.) 

 6. Про надання дозволу на придбання службового житла. (Кучмій Б.Б.) 

 7. Про затвердження плану спроможної мережі надання первинної 

медичної допомоги населенню Голованівського району. (Фоменко М.П.) 



 8. Про внесення змін до районної цільової програми «Доступна 

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

 9. Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за 

навчання у комунальних закладах на 2019/2020 навчальний рік. (Піщик Т.В.) 

 10. Про внесення змін і доповнень до програми економічного і 

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

 11. Про внесення змін і доповнень до комплексної районної програми 

запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру у Голованівському районі на 2019-2020 роки. (Артвіх 

І.О.) 

 12. Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 

року № 365 «Про районний бюджет на 2019 рік». (Дудар В.С.) 

 13. Про перейменування Побузького ліцею Голованівської районної 

ради. (Позивай І.В.) 

 14. Про розгляд звернення КНП «Голованівська центральна районна 

лікарня» щодо продажу житлового будинку. (Кучмій Б.Б.) 

  

1. СЛУХАЛИ:  Інформацію Б. Кучмія щодо стану виконання програми 

підтримки та збереження об’єктів і майна спільної власності територіальних 

громад сіл та селищ району. 

 

Вирішили:  погодити проект рішення. 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ:  Інформацію В.Піддубної яка надала звіт про діяльність КНП 

«Голованівська центральна районна лікарня» за 2018 рік 

 

Вирішили:  погодити  проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію  М.Фоменко  та В. Піддубної про надання 

дозволу на передачу комунального майна в оренду 



Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

4. СЛУХАЛИ:  Інформацію В. Піддубної про надання дозволу на списання 

основних засобів, які належать до спільної власності територіальних громад 

сіл та селищ району. 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення   

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ:  Інформацію  В. Піддубної про затвердження організаційної 

структури та штатної чисельності КНП «Голованівська центральна районна 

лікарня» 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ:  Інформацію Б. Кучмія  щодо надання дозволу на придбання 

службового житла 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ:  Інформацію М.Фоменко  про затвердження плану 

спроможної мережі надання первинної медичної допомоги населенню району 



Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

8. СЛУХАЛИ:  Інформацію  М. Фоменко про внесення змін до районної 

цільової програми «Доступна медицина» 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

9. СЛУХАЛИ:  Інформацію Т. Піщик про встановлення щомісячного 

розміру батьківської плати за навчання у комунальних закладах на 2019/2020 

навчальний рік 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

10. СЛУХАЛИ:  Інформацію  І. Артвіх щодо внесення змін до програми 

економічного і соціального розвитку району на 2019 рік 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

11. СЛУХАЛИ:  Інформацію  І. Артвіх щодо внесення змін до районної 

програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру 



 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

12. СЛУХАЛИ:  Інформацію  В. Дударя щодо внесення змін до рішення про 

районний бюджет на 2019 рік 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

13. СЛУХАЛИ:  Інформацію  І. Позивая про перейменування Побузького 

ліцею 

 

Вирішили:  підтримати проект рішення 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

14. СЛУХАЛИ:  Інформацію  Б. Кучмія по розгляд звернення КНП 

«Голованівська центральна районна лікарня» щодо продажу житлового 

будинку 

 

Вирішили:  відмовити у зверненні, запланувати кошти на ремонт будинку у 

2020 році. 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 



Голова постійної комісії поставив на голосування рекомендацію щодо 

включення до порядку денного пленарного засідання питань. 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 4 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

 

Заступник голова  

постійної комісії          Михайло КОПІЄВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 


