
Протокол № 10 
засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 
 

28 вересня 2016 року         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.,  
начальник управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 
промисловості та надання адміністративних послуг районної державної 

адміністрації Артвіх І.О., начальник відділу культури, туризму та культурної 
спадщини районної державної адміністрації Піщик Т.В., в.о. начальника 

Голованівської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області 
Поліщук Т.А. 
 

Порядок денний 
 

1. Про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року 
№ 32 «Про районний бюджет на 2016 рік». 

Інформація: Дудара Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації. 

2. Про програму розвитку та функціонування Центру обслуговування 
платників податків в Голованівській ОДПІ Головного управління ДФС 

у Кіровоградській області на 2016рік. 
Інформація: Поліщук Тетяни Андріївни – в.о. начальника 

Голованівської ОДПІ Головного управління ДФС у 
Кіровоградській області. 

3. Про програму реформування системи надання адміністративних послуг 
та впровадження реформи децентралізації надання адміністративних 

послуг в Голованівському районі на 2016-2018роки. 
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 
промисловості та надання адміністративних послуг районної 
державної адміністрації. 

 



4. Про внесення змін та доповнень до програми соціального і 
економічного розвитку Голованівського району на 2016рік.  

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 
промисловості та надання адміністративних послуг районної 

державної адміністрації. 
5. Про внесення змін до статутів закладів культури спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ району. 
Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 
адміністрації. 

 
1. СЛУХАЛИ: Дудара В.С., який проінформував про зміни, що 

вносяться до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року № 32 «Про 
районний бюджет на 2016 рік». 

 
Виступили: Голімбієвський О.Д., Кучмій Б.Б., Цобенко Р.О.,  

Чушкін О.І. 
 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення. 

 
Результати голосування: 

“За”    – 6 
“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  
 

2. СЛУХАЛИ:  Поліщук Т.А., яка ознайомила присутніх з проектом 
програми розвитку та функціонування Центру обслуговування платників 

податків в Голованівській ОДПІ Головного управління ДФС у 
Кіровоградській області на 2016 рік та повідомила про те, що дану програму 

необхідно затвердити щоб здійснити капітальний ремонт адміністративного 
приміщення, в якому розміщується Голованівська ОДПІ.  

 

Виступили: Голімбієвський О.Д., Кучмій Б.Б., Цобенко Р.О.,  
Чушкін О.І. 

 
Вирішили: рекомендувати сесії районної ради виключити дане питання з 

порядку денного, так як приміщення є власністю районної ради і проведення 
ремонту буде здійснено районною радою  в 2017 році. 

 
Результати голосування: 

“За”    – 6 
“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  
 



         3.СЛУХАЛИ: Артвіх І.О., яка ознайомила членів комісії з проектом 
програми реформування системи надання адміністративних послуг та 

впровадження реформи децентралізації надання адміністративних послуг в 
Голованівському районі на 2016-2018роки. 

 

Вирішили: погодити  проект рішення. 
Результати голосування: 

 
“За”    – 6 

“Проти”   – 0 
“Утримались”  – 0  

 

4.СЛУХАЛИ: Артвіх І.О. з інформацією про внесення змін та 

доповнень до програми соціального і економічного розвитку Голованівського 
району на 2016 рік, а саме, які стосуються реконструкції приміщень та 

придбання обладнань для Голованівської ЦРЛ та придбання житла для лікаря 
– молодого спеціаліста.  

 
Вирішили: погодити  проект рішення. 

 
Результати голосування: 

“За”    – 6 
“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  
 
5.СЛУХАЛИ: Піщик Т.В.,  яка повідомила про те, що у зв’язку з 

запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної 
процедури призначення керівників державних та комунальних закладів 

культури, необхідно внести зміни до статутів відповідних закладів.  
 

Вирішили: погодити запропонований проект рішення. 
Результати голосування: 

“За”    – 6 
“Проти”   – 0 

“Утримались”  – 0  
 

 
 
Голова постійної комісії         Р. Цобенко 

 


