
Протокол № 4 

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

23 березня  2016року             смт Голованівськ 

Склад комісії: 7 осіб 

Присутні: 

Голова постійної комісії: Цобенко Р.О. 

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

Свердликівський В.О., Лаврук В.В., Чушкін О.І. 

 

Відсутні: Безушенко Г.В.. 

 

На засіданні постійної комісії присутні: 

голова районної ради Кучмій Б.Б., заступник голови районної ради Рокочук 

Д.С., начальник фінансового управління райдержадміністрації Дудар В.С., 

головний лікар КУ «Голованівська центральна районна лікарня» Сачук В.М., 

головний лікар КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Фоменко М.П., начальник відділу культури, туризму та культурної 

спадщини райдержадміністрації Піщик Т.В., начальник архівного відділу 

райдержадміністрації Мороченець О.В., директор Голованівської дитячо-

юнацької спортивної школи Доценко ВЛ., начальник відділу з питань 

юридичного забезпечення  виконавчого апарату районної ради Ковтун А.Б. 

 

Порядок денний 

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

2. Про  створення тимчасової контрольної комісії районної ради для  

перевірки фінансово-господарської діяльності РКП РВО «Вісник 

Голованівщини». 

3. Про звіт про виконання районного бюджету за 2015рік. 

4. Про внесення змін  до рішення районної ради від 25 грудня 2015року №  

32 «Про районний бюджет на 2016рік». 

5. Про внесення змін до районної Програми  забезпечення збереженості   

документів Національного архівного фонду та розвитку архівної справи в 

районі на 2014-2016роки. 

6. Про внесення змін і доповнень до комплексної районної програми  

запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру у Голованівському районі на 2015-2019роки. 

7. Різне. 



 

Розгляд листів: 

1. КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 

23.02.2016р. № 64, від 14.03.2016р. № 92 

2. КУ «Голованівська центральна районна лікарня» від 11.03.2016р. № 

250/01-22, від 10.03.2016р. № 245/01-22, від 15.02.2016р. № 157/01-22, 

від 25.02.2016р. № 186/01-22. 

3. Відділ освіти, молоді та спорту РДА від 15.03.2016р № 64/01-22, від 

19.02.2016р. № 155/01-20 

4. Управління соціального захисту населення РДА від 24.02.2016р. № 08-

05/168/1 

5. Відділ культури, туризму та культурної спадщини РДА від 

19.02.2016р. № 01-28/65, від 23.02.2016р. № 01-28/86 

6. Голованівська дитячо-юнацька спортивна школа  

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію начальника відділу з питань юридичного 

забезпечення виконавчого апарату районної ради Ковтун А.Б. 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення районної ради та 

рекомендувати внести на розгляд чергової сесії районної ради. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Цобенка Р.О. 

Вирішили:  підтримати проект рішення районної ради та запропонувати 

керівникам фракції надати кандидатури для включення до комісії. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Дударя В.С. 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення районної ради  

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 



4. СЛУХАЛИ: Інформацію Дударя В.С. 

Вирішили: Погодити запропонований проект рішення районної ради 

 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію Мороченець О.В. 

Вирішили:  погодити запропонований проект рішення  

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

6. СЛУХАЛИ: Інформацію Цобенка Р.О. 

Вирішили: підтримати пропозицію голови комісії та рекомендувати сесії 

районної ради виключити питання з порядку денного 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

7. СЛУХАЛИ: голову районної ради Кучмія Б.Б, про  внесення змін  до 

кошторисних призначень Голованівської районної ради,  збільшення 

капітальних видатків за рахунок зменшення поточних видатків, для 

придбання:  

1. акустичної системи в зал засідань районної ради. 

2.  ксероксу. 

Вирішили:  погодити внесення змін до кошторисних призначень 

Голованівської районної ради на 2016рік та дозволити придбання акустичної 

системи та ксероксу. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

8. СЛУХАЛИ: голову районної ради Кучмія Б.Б. про використання  



спеціальних коштів (власні надходження) для проведення поточного ремонту 

по заміні скляних блоків на сходових маршах на металопластикові віконні 

блоки в адміністративному приміщення районної ради та шпаклювання 

зовнішніх віконних укосів 

Вирішили: дозволити використання коштів на проведення поточного 

ремонту в адміністративному приміщення районної ради. 

Результати голосування: 

 “За”    – 6 

“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  

 

 

Комісія розглянула листи від установ та організацій району та рекомендувала 

керівникам установ укласти Угоди з сільськими та селищними радами на 

утримання об’єктів спільного користування. 

 

 

 

Голова постійної комісії             Р. Цобенко 

 

 

 

 

 

 

 


