
Графік засідань постійних комісій районної ради 

з підготовки позачергової ХХІV сесії Голованівської районної ради VІІ скликання 
№ 

п/п 

Назва комісії Члени комісії Дата засідання Порядок денний Доповідач 

1 З питань Регламенту, 

депутатської діяльності, 

законності, правопорядку, 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами та боротьби з 

корупцією 

Бугаєнко О.П. 

Вонсович М.В. 

Комашко Г.В. 

Сигляк Г.В. 

Ряснюк Л.Л. 

Лободюк Ю.М. 

09.11.2018 

8.30 

(п’ятниця) 

1. Про  звернення депутатів 

Голованівської районної ради до 

Президента України щодо негайного 

скасування постанови Кабінету Міністрів 

України про підвищення ціни на газ для 

населення. 

 

Бугаєнко О.П. 

2 З питань будівництва, 

архітектури, транспорту, 

зв’язку, екології, торгівлі, 

житлово-комунального 

господарства та 

регуляторної політики 

Гончаренко К.В. 

Бучацький А.М. 

Гребенюк М.П. 

Лепетун Ю.П. 

Комашко М.С. 

Яровий О.В. 

07.11.2018 

(середа) 

09.00 

1. Про  стан підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства та соціальної 

сфери району до роботи в осінньо-

зимовий період 2018/2019року. 

2. Про  затвердження районної 

комплексної програми розвитку 

автомобільного транспорту та 

забезпечення дорожнього руху у 

Голованівському районі на 2018-

2022роки. 

 

Белінська О.О. 

 

 

 

Артвіх І.О. 



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. 

07.11.2018 

(середа) 

14.00 

 

           1. Про внесення змін до рішення 

районної ради «Про районний бюджет на 

2018рік». 
           2. Про звіт про виконання 

районного бюджету за 9 місяців 

2018року 

           3. Про  реорганізацію роботи 

комунальної установи «Голованівська 

центральна районна лікарня» 

           4. Про організацію роботи 

комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Голованівської 

районної ради. 

5. Про  внесення змін до 

Методики розрахунку, пропорції 

розподілу та порядок використання плати 

за оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району. 

6. Про  затвердження Порядку 

складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану 

комунального підприємства 

Голованівської районної ради. 

 

Дудар В.С. 

 

 

 

 

Піддубна В.Ф. 

 

 

Явецька Л.І. 

 

 

 

 

 

 

2 З питань аграрної 

політики та земельних 

відносин 

Кравчук І.П. 

Іщак О.В. 

Волошин В.Л. 

Коваль В.О. 

Маріяшко О.В. 

09.11.2018 

(п’ятниця). 

09.30 

1. Про затвердження технічних 

документацій по нормативній 

грошовій оцінці земельних ділянок. 

Рибак І.Ф. 

 Пленарне засідання 

ХХІV   сесії районної 

ради VІІ скликання  

 09.11.2018 

(вівторок) 

10.00 

  

 

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

 


