
                                                            

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
 

П Р О Т О К О Л  
 

першого пленарного засідання першої сесії районної ради 
VІІ скликання  

 
17 листопада 2015 року      смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 
Засідання завершилося – 11.50 
 
Усього депутатів – 34 
Присутні - 34 
Відсутні -  00 
 
 Перше пленарне засідання першої сесії Голованівської районної ради 
сьомого скликання відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» відкрила голова Голованівської районної 
виборчої комісії Ольга Савченко. 
 
Голова районної територіальної виборчої комісії: 
 Шановні депутати! 
 Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» мені надано право і випала честь відкривати першу сесію районної 
ради шостого скликання. 
 Поіменна реєстрація депутатів засвідчила про участь у першому 
пленарному засіданні першої сесії районної ради сьомого скликання 34 
депутатів. 
 Дана чисельність присутніх депутатів дає нам право проводити сесію 
та приймати рішення. 
 
 Перше пленарне засідання першої сесії Голованівської районної 
ради сьомого скликання оголошую відкритим. 
 

(Звучить Державний гімн України) 
 
Голова районної територіальної виборчої комісії: 
У роботі сесії районної ради беруть участь: 

- зареєстровані районною територіальною виборчою комісією депутати 
районної ради сьомого скликання; 



- голова районної державної адміністрації Голімбієвський Олег 
Дмитрович. 

 
 Відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та «Про місцеві вибори» проінформую вас про підсумки виборів 
депутатів районної ради сьомого скликання. 
 Шановні депутати, не дивлячись на досить складне виборче 
законодавство, грубих порушень при організації виборів не встановлено.  
 Дозвольте офіційно оголосити список депутатів районної ради, 
зареєстрованих на підставі постанов Голованівської районної виборчої 
комісії. 
 
 Зареєстровано 34 депутати: 
 від Голованівської районної організації політичної партії «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність»: 
 Голімбієвський Олег Дмитрович 
 Кучмій Богдан Борисович 
 Кравчук Ігор Петрович 
 Свердликівський Віктор Олександрович 
 Голімбієвська Тамара Павлівна 
 Комашко Михайло Станіславович 
 Тернавська Олена Григорівна 
 Рибченко Наталія Євгенівна 
 Лаврук Валентина Вікторівна 
 Комашко Григорій Віталійович 
 Лепетун Юрій Петрович 
 Лободюк Юрій Михайлович 
 
 від Голованівської районної організації політичної партії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»: 
 Чушкін Олексій Іванович 
 Коваль Володимир Олександрович 
 Гончаренко Костянтин Васильович 
 Туз Сергій Віталійович 
 Чушкіна Надія Василівна 
 Маріяшко Олег Валерійович 
 Бучацький Андрій Миколайович 
 Карпюк Євгенія Михайлівна 
 
 від Голованівської районної організації політичної партії 
«Об’єднання «Самопоміч»: 
 Цобенко Руслан Олександрович 
 Іщак Олександр Валентинович 
 Рокочук Дмитро Сергійович 
 Говорун Ярослав Петрович 



 Ряснюк Леонід Леонідович 
 
 від Голованівської районної організації політичної партії 
«Опозиційний блок»: 
 Яровий Олександр Володимирович 
 Безушенко Григорій Валентинович 
 Надольняк Ольга Іванівна 
 Вонсович Микола Володимирович 
 Волошин Валерій Леонідович 
 
 від Голованівської районної організації Радикальної партії Олега 
Ляшка: 
 Копієвський Михайло Дмитрович 
 Гребенюк Микола Петрович 
 Бугаєнко Ольга Петрівна 
 Погорєлов Сергій Леонтійович. 
 
 Отже, Голованівська районна рада обрана в повному складі та на 
підставі частини 2 статті 4 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» підтверджуються повноваження 34 депутатів.  
 
 З цим я вас і вітаю. Бажаю конструктивної і плідної роботи депутатам 
нового скликання. 
 
Щодо характеристики обраних депутатів. 
Серед обраних 34 депутатів: 
Чоловіків – 26 
Жінок – 8 
 
Депутатські мандати розподілились так: 
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 12 
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 8 
Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» - 5 
Політична партія «Опозиційний блок» - 5 
Радикальна партія Олега Ляшка – 4 
 
По роду занять: 
Керівники підприємств, установ та організацій – 14 
Голови фермерських господарств – 5 
Робітники – 5 
Спеціалісти – 3 
Підприємці – 2 
Пенсіонери – 4 
Тимчасово не працюють – 1 
 



За освітою: 
24 депутатів мають вищу освіту 
10 відповідно середню-спеціальну. 
 
Депутатами минулорічного скликання є  11 депутатів 
 
Самому молодшому депутату – 24 роки 
Самому старшому депутату – 68 років. 
  
 Відповідно до статті 4  Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» інформація про результати виборів приймається радою до 
уваги. 
 
 Шановні депутати! 
 Нам необхідно вирішити питання щодо порядку денного першого 
пленарного засідання першої сесії районної ради. 
 Відповідно до Регламенту районної ради на засіданні підготовчої 
депутатської групи з підготовки першої сесії районної ради, яке відбулось 16 
листопада 2015 року розглядався проект порядку денного першого 
пленарного засідання першої сесії районної ради, який і пропонується для 
затвердження. 
 

Порядок денний. 
 

1. Про обрання тимчасової президії. 
2. Про звіт підготовчої депутатської групи. 
3. Про Регламент проведення першої сесії районної ради сьомого 

скликання. 
4. Про обрання лічильної комісії. 
5. Про звернення голови районної державної адміністрації щодо взаємодії 

органів державної влади з представницькими органами місцевого 
самоврядування. 

6. Про обрання голови районної ради. 
7. Про обрання заступника голови районної ради. 
8. Про утворення постійних комісій. 
9. Про обрання постійних  комісій районної ради. 
10. Про розгляд і затвердження порядку денного на подальший період. 
 

 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 
денного першого пленарного засідання першої сесії і прийняти його за 
основу. 
 

 Чи є зауваження, зміни, доповнення до порядку денного? 
 Немає. 
 



Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»   - 00 
«утримались»  - 00 
Прийнято. 
 
Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»   - 00 
«утримались»  - 00 
Прийнято. 
 
 Порядок денний першого пленарного засідання першої сесії 
затверджено. 
 
 Шановні депутати! 
  
 Переходимо до розгляду першого питання «Про обрання 
тимчасової президії». 
 

 Відповідно до пункту 3 статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з моменту визнання повноважень депутатів ради 
нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в 
кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу 
кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують 
на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Таким чином, вам 
необхідно визначитися зі складом тимчасової президії. Підготовча 
депутатська група, яка була обрана  на загальних зборах депутатів працювала 
над даним питанням та готова внести свої пропозиції. 
 
 Прошу до слова Богдана Борисовича Кучмія – голову підготовчої 
депутатської групи, депутата районної ради. 
 
Кучмій Б.Б.: 
 Шановні депутати! 
 За рекомендацією підготовчої депутатської групи пропонується обрати 
тимчасову президію в кількості 5 осіб у складі: 
 
Кучмій     - представник від Голованівської районної   
Богдан Борисович    організації політичної партії 
       «Блок Петра Порошенка     
          «Солідарність»; 



 
Копієвський    - представник від Голованівської районної 
Михайло Дмитрович    організації Радикальної партії; 
 
Іщак     - представник від Голованівської районної 
Олександр Валентинович   організації політичної партії «Об’єднання  
       «Самопоміч»; 
 
Чушкін    - представник від Голованівської районної 
Олексій Іванович     організації політичної партії «Всеукраїнське 
       об’єднання «Батьківщина»; 
 
Яровий    - представник від Голованівської районної 
Олександр Володимирович   організації політичної партії «Опозиційний 
       блок». 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної територіальної виборчої комісії: 
 
Шановні депутати! 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийнято. 
 
Чи є зміни та доповнення до проекту рішення. 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийняте рішення № 1 (додається). 
 
 Прошу членів президії зайняти свої робочі місця та визначитись щодо 
головуючого. 
 З цього моменту і до обрання голови районної ради на пленарному 
засіданні головує член тимчасової президії, депутат районної ради, 



представник від Голованівської районної організації політичної партії 
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» - Кучмій Богдан Борисович. 
 
 Головуючий член тимчасової президії Кучмій Богдан Борисович: 
 
 Переходимо до розгляду другого питання порядку денного «Про 
звіт підготовчої депутатської групи». 
Кучмій Б.Б. – голова підготовчої депутатської групи: 
 
 Шановні депутати! 
 Відповідно до Регламенту Голованівської районної ради на загальних 
зборах новообраних депутатів районної ради, які відбулися 12 листопада 
2015 року, було сформовано підготовчу депутатську групу та затверджено її 
кількісний та персональний склад. 
 Підготовча депутатська група провела два засідання. На першому 
засіданні було обрано голову підготовчої депутатської групи та вироблено 
план підготовки щодо проведення першої сесії районної ради. 
 На другому засіданні було підготовлено проект порядку денного 
першої сесії районної ради та проекти рішень з даних питань. 
Дякую за увагу.  
 
Головуючий: 
 
Шановні депутати! 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийнято. 
 
Чи є зміни та доповнення до проекту рішення. 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийняте рішення № 2 (додається). 
 



 Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 
Регламент проведення першої сесії районної ради сьомого скликання». 
 
 Шановні депутати! 
 Відповідно до пунктів 3, 14  статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» пропонується при проведенні першої сесії 
Голованівської районної ради сьомого скликання керуватися вимогами 
Регламенту Голованівської районної ради 6 скликання, який затверджений 
рішенням районної ради від 24 грудня 2010 року № 14 (із змінами, внесеними 
рішеннями районної ради від 19 серпня 2011 року № 113, від 17 липня 2015 
року № 526). 
  
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийнято. 
 
Чи є зміни та доповнення до проекту рішення. 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийняте рішення № 3 (додається). 
 
Четверте питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії». 
 
 Шановні депутати! 
 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
вибори голови районної ради та заступника голови районної ради 
здійснюються шляхом таємного голосування. 
 Для проведення таємного голосування та подальшої роботи  ради на 
період повноважень депутатам необхідно обрати лічильну комісію. 
 Пропозиції щодо її кількісного та персонального складу розглянуто й 
схвалено підготовчою депутатською групою, проект рішення роздано 
депутатам під час реєстрації. 
 Пропонується погодитися з пропозиціями робочої групи і обрати 
лічильну комісію в складі: 



Бугаєнко Ольга Петрівна - від Радикальної партії; 
Голімбієвська Тамара Павлівна - від партії «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність»; 
Надольняк Ольга Іванівна - від політичної партії «Опозиційний блок»; 
Цобенко Руслан Олександрович - від політичної партії «Об’єднання 
«Самопоміч»; 
Чушкіна Надія Василівна - від політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина». 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийнято. 
 
Чи є зміни та доповнення до проекту рішення. 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийняте рішення № 4 (додається). 
 
 Головуючий: 
 Членів лічильної комісію прошу зібратися в  малому залі для 
проведення першого організаційного засідання. 
 
  Наступне питання порядку денного «Про звернення голови 
районної державної адміністрації щодо взаємодії органів виконавчої 
влади з представницькими органами місцевого самоврядування». 
 
 Слово надається Голімбієвському Олегу Дмитровичу – голові 
Голованівської районної державної адміністрації. 
 
Голімбієвський О.Д.: 
 Шановні депутати районної ради! 
 Сьогодні знаменна дата. Нас - депутатів районної ради, обрано на 
найближчі 5 років, для забезпечення стабільності та розвитку району. Прошу 
забути з якої Ви політичної партії, перегорнути сторінку та об’єднатись в 



інтересах жителів району і взяти на себе відповідальність за їх долю. Всі ми 
хочемо жити в спокої та мирі, заради процвітання рідної Голованівщини. При 
обранні керівництва районної ради сподіваюсь на взаєморозуміння. Вітаю 
всіх депутатів з обранням та бажаю успіхів у подальшій роботі. 
Дякую за увагу. 
 
Головуючий: 
 
Шановні депутати! 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийнято. 
 
Чи є зміни та доповнення до проекту рішення. 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийняте рішення № 5 (додається). 
 
 Шановні депутати! 
 Лічильна комісія провела організаційне засідання . 
 Слово для виступу надається депутату районної ради - Цобенку 
Руслану Олександровичу. 
 
Цобенко Р.О.: 
 Шановні депутати! 
 До Вашого відома протокол засідання лічильної комісії від 17 
листопада 2015 року № 1 про розподіл обов’язків між членами лічильної 
комісії. Вирішено обрати: головою лічильної комісії депутата районної ради - 
Цобенка Руслана Олександровича, заступником голови лічильної комісії – 
депутата районної ради Бугаєнко Ольгу Петрівну, секретарем лічильної 
комісії – депутата районної ради Чушкіну Надію Василівну. 
 
Головуючий: 



 Дякую, дана інформація береться до уваги та вноситься до протоколу 
сесії. 
 
 Наступне питання порядку денного «Про обрання голови районної 
ради». 
 
 Шановні депутати! 

Відповідно до статей 43, 55 та 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» голова районної ради обирається радою з числа їх 
депутатів шляхом таємного голосування. Кандидатури на посаду голови 
районної ради висуваються депутатами на сесії. До бюлетеня включаються 
всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Самовідвід 
кандидатів приймається радою без голосування. Депутат здійснює своє право 
на голосування особисто. У разі висунення члена лічильної комісії 
кандидатом до одного з органів ради на час проведення голосування і 
підрахунку голосів його повноваження як члена лічильної комісії 
автоматично припиняються. 

Про обрання голови ради районна рада приймає відповідне рішення. 
 
 Переходимо до висунення кандидатури для внесення у бюлетень для 
таємного голосування по виборах голови Голованівської районної ради 
сьомого скликання. 
 
Депутат районної ради Кучмій Б.Б.: 
 Шановні депутати! Я депутат районної ради Кучмій Богдан Борисович 
маю бажання висунути свою кандидатуру на посаду голови Голованівської 
районної ради.  
 Мені 30 років. Маю досвід роботи в органах місцевого самоврядування. 
Працював Грузьким сільським головою. Чому я вирішив стати депутатом  та 
головою районної ради? Я внутрішньо очікую добрих змін в країні. 
Відчуваю, що маю стати активним учасником цих змін, маючи молодість та 
енергійність. 
 Планую забезпечити якісну та чітку роботу районної ради, тісну й 
неупереджену співпрацю з депутатами, роботу щодо наближення влади до 
людей.  
 Думаю, що я та особа, яка може забезпечити співпрацю та 
консолідацію органів місцевого самоврядування з іншими органами 
державної влади. Разом з Вами нам вдасться реалізувати все задумане. 
 Прошу  підтримати мою кандидатуру. 
 
Чи є запитання? 
Немає. 
 
 
 



 
 Переходимо до обговорення кандидатур на посаду голови районної 
ради сьомого скликання. 
 Прошу дотримуватись регламенту, тривалість виступу в обговоренні не 
повинна перевищувати 3 хвилин. 
 
Чи є бажаючі виступити? 
Немає. 
 
Нам необхідно сформувати виборчий бюлетень для таємного голосування по 
виборах голови районної ради. 
 
Надійшла пропозиція щодо включення до виборчого бюлетеня для таємного 
голосування по виборах голови районної ради однієї кандидатури – Кучмія 
Богдана Борисовича. 
 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 33 
«проти»  - 01 
«утримались» - 00 
Прийнято. 
 
 Прошу лічильну комісію перейти до малого  залу для розробки форми 
бюлетеня для таємного голосування по виборах голови районної ради та 
порядку проведення голосування. 
 
Оголошується перерва у роботі пленарного засідання на 30 хвилин. 

(Після перерви) 
 
Головуючий: 
 Слово надається голові Цобенку Руслану Олександровичу – голові 
лічильної комісії. 
 
Цобенко Р.О.: 
 Шановні депутати! 
 Бюлетені будуть видаватися членами лічильної комісії у малому залі 
районної ради. Після того, як депутат одержав бюлетень, він проходить до 
кабіни для таємного голосування, заповнює свій бюлетень, після чого 
залишає його у виборчій скриньці і виходить. 
 У бюлетень для таємного голосування внесено одне прізвище 
кандидата для обрання на посаду голови районної ради – Кучмій Богдан 
Борисович. 
 Кожен депутат отримає один бюлетень. 



 Голосування здійснюється шляхом проставлення позначки У проти 
прізвища кандидата, в разі не підтримання жодного, ставите таку ж позначку 
напроти слів «не підтримую кандидата». 
 Бюлетені,  у яких позначок більше ніж одна або відсутні будь-які 
позначки вважаються недійсними. 
 По прізвищах, додатково внесених в бюлетень, голоси не 
підраховуються. 
 Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість 
депутатів від загального складу ради, тобто не менше, як 18 депутатів. 
Дякую за увагу. 
 
Головуючий: 
Чи є запитання до голови лічильної комісії? 
Немає. 
 
Прошу голосувати за пропозицію щодо затвердження форми бюлетеня для 
таємного голосування по виборах голови районної ради. 
 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийнято. 
 
Розпочнемо голосування. 
Оголошується перерва на 30 хвилин. 
 

(Після перерви) 
 
Головуючий: 
 Слово для оголошення результатів голосування по виборах голови 
районної ради надається Цобенку Руслану Олександровичу – голові 
лічильної комісії. 
 
Цобенко Р.О.: 
 Шановні депутати! 
 Відповідно до протоколу засідання лічильної комісії від 17 листопада 
2015 року № 3:  
 всього присутніх депутатів – 34; 
 виготовлено бюлетенів для таємного голосування по виборах голови 
районної ради – 35; 
 видано бюлетенів для таємного голосування по виборах голови 
районної ради – 29; 
 невикористаних бюлетенів – 6; 
 при розкритті скриньки виявлено бюлетенів – 29; 



 недійсних – немає. 
 До бюлетенів для таємного голосування по виборах голови районної 
ради було внесено кандидатуру Кучмія Богдана Борисовича. 
При підрахунку голосів встановлено: 
 за – 29, не підтримую кандидата – немає. 
 За результатами таємного голосування – головою Голованівської 
районної ради сьомого скликання обрано Кучмія Богдана Борисовича. 
 
Прийнято рішення № 6 (додається).  
 
Кучмій Б.Б.: 
 Дякую за висловлену довіру виборцям, політичній партії, яка мене 
висунула кандидатом у депутати районної ради та депутатам районної ради 
сьомого скликання.  
 
Головуючий: 
 Шановні депутати! 
 Відповідно до пункту 2 статті 58 Закону України «Про запобігання 
корупції» рішення про призначення (обрання) або про відмову у призначенні 
(обранні) на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки. Тобто 
в рішенні районної ради зазначено, що голову районної ради Кучмія Богдана 
Борисовича обрано на строк повноважень ради за умови проходження ним 
відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» 
спеціальної перевірки. 
 Враховуючи вище викладене, та у зв’язку з тим, що відповідно до 
статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова 
районної ради представляє раді кандидатуру для обрання на посаду 
заступника голови районної ради та вносить раді пропозиції щодо утворення 
і обрання постійних комісій ради, пропоную виключити з порядку денного 
першого пленарного засідання першої сесії наступні питання: 

1. Про обрання заступника голови районної ради. 
2. Про утворення постійних комісій районної ради. 
3. Про обрання постійних комісій районної ради. 

 
Чи є запитання? 
Немає. 
 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийнято. 
 



 Останнє питання порядку денного першого пленарного засідання 
першої сесії районної ради «Про розгляд і затвердження порядку денного 
на подальший період». 
 На підставі пункту 3.3.4 Регламенту районної ради пропоную 
затвердити порядок денний на подальший період та включити до нього 
наступні питання: 

1. Про обрання заступника голови районної ради. 
2. Про утворення постійних комісій районної ради. 
3. Про обрання постійних комісій. 
4. Про затвердження Положення про постійні комісії районної ради. 
5. Про утворення президії Голованівської районної ради. 
6. Про затвердження Положення про президію Голованівської районної 

ради. 
7. Про затвердження Регламенту Голованівської районної ради. 
8. Про програму економічного і соціального розвитку Голованівського 

району на 2016 рік. 
9. Про районний бюджет на 2016 рік. 
10. Про хід виконання Програми розвитку земельних відносин у 

Голованівському районі. 
11. Про стан виконання районної програми імунопрофілактики та захисту 

населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки. 
12. Про стан виконання районної комплексної програми профілактики 

злочинності на 2011-2015 роки. 
13. Про стан виконання районної програми «Шкільне молоко» на 2014-

2015 роки. 
14.  Про стан виконання районної програми забезпечення соціальним та 

впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа на період до 2015 року. 

15. Про стан виконання Програми розвитку місцевого самоврядування 
Голованівського району на 2013-2015 роки. 

16. Про стан виконання Програми розвитку театрального мистецтва в 
Голованівському районі на період до 2015 року. 

17. Про стан виконання районної Програми санаторного оздоровлення 
ветеранів війни та інвалідів на 2011-2015 роки. 

 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийнято. 



 
Чи є зміни та доповнення до проекту рішення. 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»    - 34 
«проти»  - 00 
«утримались» - 00 
Прийняте рішення № 7 (додається). 
 
 

Всі питання, які вносилися на розгляд  першого пленарного засідання  
першої сесії районної ради VІІ  скликання, розглянуто. 

 
Перше пленарне засідання першої сесії районної ради  VІІ скликання 

оголошую закритим. 
 
 
 
 
 
 
Головуючий тимчасової президії, 
депутат районної ради         Б.Кучмій 
 
 
 

  


