
Графік засідань постійних комісій районної ради 

з підготовки чергової ХХІ сесії Голованівської районної ради VІІ скликання 

 
№ 

п/п 

Назва комісії Члени комісії Дата засідання Порядок денний Доповідач 

1 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. 

04.07.2018 

(середа) 

13.30 

 

1. Про внесення змін до рішення 

районної ради «Про районний 

бюджет на 2018рік». 

2. Про призначення директора 

комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Голованівської 

районної ради Кіровоградської 

області. 

3. Про  затвердження статутів 

закладів дошкільної освіти в новій 

редакції. 

4. Про  внесення змін до структури 

Голованівського освітнього округу». 

5. Про скасування рішення районної 

ради від 06.04.2018року № 287 «Про 

надання дозволу на придбання 

службового житла». 

6. Про надання дозволу на придбання 

службового житла. 

7. Про  створення Комунального 

некомерційного підприємства 

«Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Голованівської районної ради». 

8. Про  запровадження надання пільг 

у готівковій формі з оплати проїзду 

9. Про погодження умов передачі в 

оренду нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл 

та селищ району 

Дудар В.С. 

 

Туз С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучмій Б.Б. 

 

 

Кучмій Б.Б. 

 

 

Фоменко м.П. 

 

 

 

Дудник А.А. 

 

Цобенко Р.О. 

 



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. 

 

06.07.2018 

(п’ятниця) 

08.30 

1. Про  внесення змін до рішення 

Голованівської районної ради від 

23.12.2016р. № 151 «Про 

затвердження списку присяжних 

Голованівського районного суду» 

Бугаєнко О.П. 

 

 

 

 

 

3 З питань аграрної 

політики та земельних 

відносин 

Кравчук І.П. 

Іщак О.В. 

Волошин В.Л. 

Коваль В.О. 

Маріяшко О.В. 

06.07.2018 

(п’ятниця) 

09,00 

1. Про затвердження районної 

програми розвитку агропромислового 

комплексу Голованівського району 

на 2018-2023роки. 

2. Про затвердження технічних 

документацій по нормативній 

грошовій оцінці земельних ділянок. 

3. Про затвердження технічних 

документацій по нормативній 

грошовій оцінці земельних ділянок. 

Клименко о.В. 

 

 

 

Рибак І.Ф. 

 Пленарне засідання ХХІ 

сесії районної ради VІІ 

скликання  

 06.07.2018 

(п’ятниця) 

10.00 

  

 

 

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

 

 


