
Графік засідань постійних комісій районної ради 

з підготовки чергової ХХ сесії Голованівської районної ради VІІ скликання 

 
№ 

п/п 

Назва комісії Члени комісії Дата засідання Порядок денний Доповідач 

1 З соціальних питань  Туз С.В. 

Говорун Я.П. 

Голімбієвська Т.П. 

Карпюк Є.М. 

Надольняк О.І. 

Тернавська О.Г. 

Погорєлов С.Л. 

30.03.2018 

(п’ятниця) 

09.00 

1. Про внесення змін до районної 

цільової соціальної програми «Дитяче 

харчування» на 2016-2020роки. 

2. Про внесення змін  до  програми 

соціального захисту малозабезпечених 

верств населення , громадян, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах, інвалідів, ветеранів війни, 

праці та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 2016-

2020роки. 

3. Про   затвердження районної програми 

«Турбота» на 2018-2022роки. 

Ігнатенко В.В. 

 

 

ДудникА.А./ 

Моренець Н.І. 

 

 

 

 

 

Ткач В.Л. 

 

2 З питань регламенту, 

депутатської  діяльності, 

законності, правопорядку, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та боротьби з 

корупцією 

Бугаєнко О.П. 

Вонсович М.В. 

Комашко Г.В. 

ЛободюкЮ.М. 

Сигляк Г.В. 

Ряснюк Л.Л. 

Чушкіна Н.В. 

 

04.04.2018 

(середа) 

09.30 

1.  Про  затвердження районної 

комплексної програми профілактики 

злочинності на 2018-2020роки. 

 
 

Плахотнюк А.М. 
 

 

 

 

 

 

 



3 З питань бюджету, 

фінансів, управління 

комунальною власністю та 

соціально-економічного 

розвитку 

Цобенко Р.О. 

Безушенко Г.В. 

Голімбієвський О.Д. 

Копієвський М.Д. 

Лаврук В.В. 

Свердликівський В.О. 

Чушкін О.І. 

04.04.2018 

(середа) 

14.00 

 

1. Про  надання дозволу на передачу в 

оренду нерухомого та окремого 

індивідуально визначеного майна 

спільної власності територіальних громад 

сіл та селищ району. 

2. Про  внесення змін і доповнень до 

Програми соціального і економічного  

розвитку Голованівського району на 

2018рік. 

3. Про  внесення змін до рішення 

районної ради від 15 грудня 2017року № 

261 «Про районний бюджет на 2018рік» 

4. Про  внесення змін до рішення 

районної ради від 15 грудня 2017року № 

250 «Про передачу комунального майна в 

безоплатне користування». 

5. Про  внесення змін до рішення 

районної ради по створенню умов для 

обслуговування адміністративного 

приміщення районної ради на 2016-

2018роки. 

6. Про внесення змін і доповнень до 

програми малого і середнього 

підприємництва у Голованівському 

районі на 2016-2020роки». 

7. Про внесення змін  до районної 

програми забезпечення збереженості 

документів національного архівного 

фонду та розвитку архівної справи в 

районі на 2017-2019роки. 

8. Про  створення комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр 

Голованівської районної ради 

Кіровоградської області». 

 

Ковтун А.Б. 

 

 

 

Артвіх І.О. 

 

 

 

Дудар В.С. 

 

 

Ковтун А.Б. 

 

 

Ковтун А.Б. 

 

 

 

Артвіх І.О. 

 

 

 

 

 

 

Ігнатенко В.В. 

 Пленарне засідання ХХ 

сесії районної ради VІІ 

скликання  

 06.04.2018 

(п’ятниця) 

10.00 

  

Примітка: в ході підготовки до проведення пленарного засідання до графіку засідань постійних комісій можуть вноситись зміни. 



 

 


