
Графік засідань постійних комісій районної ради 

з підготовки чергової ХХХ 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 .І. 

Тернавська О.І. 

Погорєлов С.Л. 

03.07.2019 

(середа) 

09.30 

1. Про  стан виконання районної 

комплексної соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей 

Голованівського району на 2018-2022 

роки 

2. Про  стан виконання районної 

програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО, постраждалих 

учасників Революції Гідності та 

вшанування пам’яті загиблих на 2018-

2020 роки. 

3. Про  стан виконання районної 

програми розвитку дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти на 2018-

2022 роки. 

4. Про  затвердження районної програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа на період до 2021 року. 

5.Про внесення змін до районної 

програми розвитку дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти. 

 

Дудник А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карабенюк Т.Л. 

2 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. 

03.07.2019 

(середа) 

14.00 

 

1. Про призначення директора  закладу 

дошкільної освіти «Малятко» 

Голованівської районної ради 

2. Про  призначення директора закладу 

дошкільної освіти «Орлятко» 

Голованівської районної ради 

3. Про  звіт головного лікаря КНП 

«Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

4. Про  надання дозволу на списання 

основних засобів, які належать до 

Ковтун А.Б. 

 

 

 

 

Фоменко М.П. 

 

 

Ковтун А.Б. 



спільної власності територіальних громад 

сіл та селищ Голованівського району 

5. Про  надання дозволу на передачу 

комунального майна в оренду 

6. Про  затвердження плану спроможної 

мережі надання первинної медичної 

допомоги населення Голованівського 

району. 

7. Про  внесення змін до рішення 

районної ради від 14 грудня 2018 року № 

365 «Про районний бюджет на 2019 рік». 

8. Про  внесення змін до рішення  

Голованівської районної ради від 06 

липня 2018 року № 307 «Про створення 

Комунального некомерційного 

підприємства «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Голованівської районної ради та 

затвердження Статуту КНП 

«Голованівський ЦПМСД» у новій 

редакції. 

9. Про  внесення змін до районної 

цільової програми «Доступна медицина» 

на 2018 - 2020 роки 

10. Про  внесення змін до районної 

програми забезпечення збережності 

документів Національного архівного 

фонду та розвитку архівної справи в 

районі на 2017-2019 роки. 

11. Про погодження умов передачі в 

оренду нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад селищ 

та сіл Голованівського району 

12. Про  затвердження  фінансового 

плану Комунального некомерційного 

підприємства «Голованівська центральна 

районна лікарня» Голованівської 

районної ради на 2019 рік. 

13. Про  затвердження  організаційної 

структури та штатної чисельності 

 

 

 

Фоменко М.П. 

 

 

 

 

Дудар В.С. 

 

Фоменко М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковтун АБ. 

 

 

Піддубна В.Ф. 



Комунального некомерційного 

підприємства «Голованівська центральна 

районна лікарня» 

3 З питань аграрної 

політики та земельних 

відносин 

Кравчук І.П. 

Іщак О.В. 

Волошин В.Л. 

Коваль В.О. 

Маріяшко О.В. 

04.07.2019 

(четвер) 

10.00 

1. Про  затвердження технічної 

документації по нормативній грошовій 

оцінці земельної ділянки на території 

Люшнюватської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської 

області. 

2. Про  погодження проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж с. 

Цвіткове на території Журавлинської 

сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області. 

Рибак І.Ф. 

 Пленарне засідання 

ХХХ   сесії районної 

ради VІІ скликання  

 05.07.2019 

(п’ятниця) 

10.00 

  

 

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

 


