
                                                            

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання дванадцятої сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

 
23 грудня 2016 року        смт. Голованівськ  
 

Засідання розпочалося – 10.00 
Засідання завершилося – 12.10 

 
Усього депутатів – 34 

Присутні - 23 
Відсутні - 11 

 
Президія: 

Кучмій Богдан Борисович – голова Голованівської районної ради. 
Голімбієвський Олег Дмитрович – голова Голованівської районної державної 

адміністрації. 
Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради.  

 
Головує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради.  
 

Голова районної ради:  
  

Шановні депутати, запрошені! 
   

На дванадцятій позачерговій сесії присутні, згідно з даними реєстрації  23 
депутатів. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  

2 Бучацький Андрій Миколайович 

3 Говорун Ярослав Петрович   

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  

6 Гребенюк Микола Петрович  

7 Іщак Олександр Валентинович 

8 Комашко Григорій Віталійович  

9 Комашко Михайло Станіславович  

10 Копієвський Михайло Дмитрович  

11 Кучмій Богдан Борисович 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  



13 Лепетун  Юрій Петрович  

14 Лободюк Юрій Михайлович  

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  

16 Рокочук Дмитро Сергійович 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  

18 Свердликівський Віктор Олександрович  

19 Тернавська Олена Григорівна  

20 Туз Сергій Віталійович 

21 Цобенко Руслан Олександрович  

22 Чушкіна Надія Василівна  

23 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
Безушенко Григорій Валентинович 

Вонсович Микола Володимирович 
Волошин Валерій Леонідович  

Гончаренко Костянтин Васильович 
Карпюк Євгенія Михайлівна 

Кравчук Ігор Петрович 
Коваль Володимир Олександрович 
Надольняк Ольга Іванівна 

Маріяшко Олег Валерійович 
Рибченко Наталія Євгенівна 

Яровий Олександр Володимирович 
 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Дванадцяту сесію районної ради оголошую відкритою. 

 
У роботі сесії районної ради  беруть участь: 

- депутати районної ради; 
- сільські та селищні голови; 

- керівники установ, підприємств та організацій району;  
- запрошені. 
 

Голова районної ради: 
 Шановні депутати!  

  
Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 

На дванадцятій сесії районної ради пропонується розглянути наступні 
питання:   

 
Вносить питання: районна рада 

1. Про звіт голови районної ради 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

2. Про  звіт районної державної адміністрації про виконання  
повноважень,  делегованих їй районною радою. 



Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 

промисловості та надання адміністративних послуг районної 
державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна рада 

3. Про стан законності, заходів щодо її зміцнення та результати 

діяльності прокуратури на території Голованівського району за 
2016рік. 

Інформація: Дьолога  Віталія Володимировича– керівника 

Новоукраїнської місцевої прокуратури. 

 
Вносить питання: районна рада 

4. Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 
результати діяльності Голованівського відділу поліції в 

Кіровоградській області на території Голованівського районі за 
2016рік. 

Інформація: Руденка Олексія Анатолійовича – заступника 

начальника Голованівського ВП ГУ НП в Кіровоградській 
області. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

5. Про стан виконання районної цільової програми розвитку фізичної 
культури та спорту. 

Інформація: Гонтюк Наталії Борисівни – головного спеціаліста  

відділу освіти, молоді та спорту районної державної 

адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

6. Про стан виконання програми формування позитивного 

міжнародного  та інвестиційного іміджу Голованівського району на 
2014-2016роки. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 
промисловості та надання адміністративних послуг районної 

державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

7. Про затвердження районної програми забезпечення збереженості 

документів Національного архівного фонду та розвитку архівної 
справи в районі на 2017-2019роки. 

Інформація: Мороченець Ольги Всеволодівни – начальника 

архівного відділу районної державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 



8. Про затвердження районної програми по створенню соціально-
економічних умов для реалізації діяльності Об’єднаного Трудового 

архіву селищних, сільських рад Голованівського району на 2017-
2019роки. 

Інформація: Ярової Оксани Борисівни – завідувача Об’єднаного 

Трудового архіву селищних, сільських рад Голованівського району 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

9. Про  районну програму сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Голованівському районі на 2016-2020роки. 
Інформація: Кучмій Тетяни Дмитрівни – заступника керівника 

апарату, начальника організаційного відділу та комунікацій з 
громадськістю апарату районної державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

10. Про затвердження районної цільової соціальної програми протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017-2018роки. 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

11. Про затвердження програми культурно-мистецького розвитку 

Голованівського району на 2017рік. 
Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

12. Про програму формування позитивного міжнародного та 
інвестиційного іміджу Голованівського району на 2017-2019роки 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 
промисловості та надання адміністративних послуг районної 

державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

13. Про   програму соціального і економічного розвитку Голованівського 

району на 2017рік.  
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни   – начальника  

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 
промисловості та надання адміністративних послуг  районної 

державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

14.  Про районний бюджет на 2017рік». 



Інформація: Дудара Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна рада 

15.  Про план діяльності Голованівської районної ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017рік.  
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 
 

Вносить питання: районна рада 

16.  Про план роботи Голованівської районної ради  на 2017рік. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

17.  Про затвердження списку присяжних Голованівського районного 
суду. 

Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 
 

Вносить питання: районна рада 

18. Про внесення змін до Положень районної ради. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

19. Про внесення змін до районної програми по створенню соціально-
економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 

районної організації ветеранів України на 2016-2017роки 
Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 
  

Вносить питання: районна рада 

20. Про внесення змін до рішення районної ради. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
Голова районної ради: 

 
 Пропоную включити до порядку денного дванадцятої сесії, 

додатково, наступні питання: 
 

Вносить питання: районна рада 

1. Про   передачу комунального майна в оренду. 



Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

2. Про  передачу комунального майна у безоплатне користування. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

3. Про  затвердження технічної документації по нормативній грошовій 
оцінці земельної ділянки на території Перегонівської сільської ради 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – в.о. начальника відділу 

Держгеокадастру у Голованівському районі. 

 
Вносить питання: районна рада 

4. Про районну програму підтримки та збереження об’єктів і майна 
спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району на 2017-2020роки. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

5. Про районну програму по створенню соціально-економічних умов 
для реалізації статутної діяльності Голованівської організації 

інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 2017-2019роки. 
Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна рада 

6. Про затвердження Положення щодо порядку відшкодування 
депутатам районної ради витрат пов’язаних з депутатською 
діяльністю. 

Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

7. Про затвердження Положення про призначення та виплату стипендій 
обдарованим учням та премій педагогічним працівникам. 

Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника  відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. 
 

 
Вносить питання: районна рада 

8.  Про звіти депутатів районної ради перед виборцями. 



Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

9. Про внесення змін до районної  комплексної програми  соціальної 
підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування 
пам’яті загиблих на 2016-2020роки. 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації. 
  

Вносить питання: районна державна адміністрація 

10. Про внесення змін до програми  соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці 
та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 2016-2020роки. 
Інформація:  Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

11. Про внесення змін до  районної цільової соціальної програми  

«Молодь Голованівщини» на 2016-2020роки. 
Інформація: Гонтюк Наталії Борисівни – головного спеціаліста  

відділу освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 

 
Всі питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних 

постійних комісіях. 
 
Прошу голосувати за пропозицію про включення даних питань до порядку 

денного дванадцятої сесії районної ради. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 



13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
 Пропоную запропонований порядок денний прийняти в цілому, з 

урахуванням пропозиції. 
  

Чи є інші пропозиції? 
Немає. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 



Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято. 
 

Голова районної ради: 
 

 Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
 

Слухали:  Про звіт голови районної ради. 
Інформує: Кучмій Б.Б. – голова районної ради. 

 
Шановні депутати! 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
передбачається щорічний звіт голови районної ради. Дозвольте інформувати 
вас про діяльність районної  ради з грудня 2015року по грудень 2016року, 

зосередившись на основних моментах нашої спільної роботи.  
Важливим  та основним напрямком роботи районної ради  є сесійна 

діяльність. За перший рік роботи Голованівської районної ради VІІ 
скликання працівники виконавчого апарату Голованівської районної ради 

здійснили організаційно-правовий супровід: 12 пленарних засідань, із них 4 – 
чергових, 8 – позачергових, 35 засідань постійних комісій, 1 засідання 

Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної 
ради. 

За звітний період постійні комісії районної ради провели засідань: 
  з питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та 

соціально-економічного розвитку – 12 засідань 
з соціальних питань - 9 
з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, 

правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та боротьби з 
корупцією - 7 

з питань аграрної політики та земельних відносин - 4 
з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, екології, 

торгівлі, житлово-комунального господарства та регуляторної політики – 3 
Водночас зауважу, аналіз роботи постійних комісій показав, що 

траплялися випадки, коли на їх засіданнях недостатній кворум. Це, в свою 
чергу, ускладнювало розгляд питань порядку денного  пленарних засідань та 

в результаті окремі з них були відхилені.  
          У зв’язку з цим прошу вас більш відповідально в подальшому 

ставитися до своїх депутатських обов’язків. Адже, саме на засіданнях 



постійних комісій детально вивчаються, обговорюються запропоновані 
питання. Тут ви можете внести власні пропозиції та зауваження. 

На пленарних засіданнях ради прийнято 126 рішень, зокрема: 
- приведено у відповідність до чинного законодавства регламент ради; 
- затверджено порядок розгляду електронної петиції; 

- змінено положення про почесну грамоту Голованівської районної ради 
та райдержадміністрації; 

- закріплено депутатів Голованівської районної ради 7 скликання за 
виборчими округами району; 

- затверджено список присяжних Голованівського районного суду; 
- затверджено положення про об’єднаний трудовий архів;  

- встановлено розмір батьківської плати за навчання у комунальних 
закладах (Голованівська школа мистецтва та Побузька музична школа) 

та харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та дошкільних 
підрозділах НВК району. 

Звісна річ, немає  потреби аналізувати кожне з прийнятих рішень, але 
попри різноманітність питань, особливо хотів би відзначити прийняття 

таких важливих рішень як: 
- реформування РКП "Редакційно-видавниче об’єднання "Вісник 

Голованівщини"; 

- реорганізація навчальних закладів району та створення 
Голованівського освітнього округу. 

Щодо останнього рішення зауважу, що і апарат районної ради і я особисто 
приймали активну участь у розробці  проекту цього масштабного рішення, 

яке в свою чергу упорядковує структуру навчальних закладів району та 
закладає нові підвалини для подальшого впровадження системних реформ 

освітньої галузі які сьогодні на часі в нашій державі.  
Крім того, районною радою прийнято ряд  районних програм: 

- Молодь Голованівщини; 
- Дитяче харчування; 

- Соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної 
операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та 
вшанування пам’яті загиблих; 

- Соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, 
ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи Голованівського району;  
-  Санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів;. 

- забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; 

- Профілактики злочинності; 
- Реформування системи надання адміністративних послуг та 

впровадження реформи децентралізації надання адміністративних 
послуг в Голованівському районі на 2016-2018роки; 

- інші 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/7%20sesiy%20richeny/7%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/7%20sesiy%20richeny/7%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/9%20sesiy%20richeny/9%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%96.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/5%20sesiy%20richeny/5%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/5%20sesiy%20richeny/5%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/8%20sesiy%20richeny/8%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/8%20sesiy%20richeny/8%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/4%20sesiy%20richeny/4%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/3%20ses%20risheny%207%20sk/3%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%B0%D1%82%D0%BE.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/3%20ses%20risheny%207%20sk/3%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%B0%D1%82%D0%BE.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/3%20ses%20risheny%207%20sk/3%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%B0%D1%82%D0%BE.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/3%20ses%20risheny%207%20sk/3%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/3%20ses%20risheny%207%20sk/3%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/3%20ses%20risheny%207%20sk/3%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/3%20ses%20risheny%207%20sk/3%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/3%20ses%20risheny%207%20sk/3%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/6%20sesiy%20risheny/6%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/6%20sesiy%20risheny/6%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/9%20sesiy%20richeny/9%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/9%20sesiy%20richeny/9%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/9%20sesiy%20richeny/9%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf


Загалом у 2016році прийнято 20 районних програм, які передбачають 
фінансування в обсязі  8 млн. 237 349 тис. грн.  

Так, у рамках програми «Шкільний автобус» було передбачено 
фінансування в сумі 2млн.800тис. грн для придбання 2-х шкільних автобусів 
для підвозу дітей до навчальних закладів. 

184тис. грн – профінансовано на санаторне  оздоровлення дітей  (4- дітей 
пільгових категорій) 

508 тис. грн – сплачено на надання матеріальної допомоги  учасникам 
бойових дій в антитерористичній операції.(матеріальна допомога пораненим 

учасникам АТО, санаторне курортне оздоровлення - 19, допомога на 
пам’ятники загиблим учасникам АТО – 3,  пільговий проїзд) 

145 тис.грн. виділено на   придбання житла  лікарю районної  лікарні 
Молодь Голованівщини – 103тис. грн. 

Допомога військовій частині – 50тис. грн. 
Також, районною радою прийнято 2 звернення до Головного 

Управління  Держгеокадастру у Кіровоградській області, 1 звернення до 
Головного Управління нацполіції у Кіровоградській області  та підтримано 1 

депутатський запит до Голованівського відділу поліції. 
Решта рішень стосувалась переважно заслуховування звітів про стан 

виконання районних програм,  внесення до них змін і доповнень, а також 

внесення змін до районного бюджету та програми соціального-економічного 
розвитку, приведення статутів комунальних установ у відповідність до 

чинного законодавства. 
Серед рішень, що вносились на розгляд районною радою були  рішення 

щодо управління комунальною власністю, а саме: надання дозволів на 
передачу комунального майна  

- в оренду відділу освіти, молоді та спорту РДА та Комунальному 
Закладу  «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  
- в безоплатне користування  – відділу культури, туризму та культурної 

спадщини 
В 2016році районною радою  було передано в оренду  майна спільної 

власності 4 установам з орендною платою 1 гривня за 1 кв.м. 

(Голованівська селищна рада, КП «Кіровоградський науковий технічно -
лабораторний центр спеціальних видів робіт у будівництві, раді районної 

організації ветеранів України, управління пенсійного фонду в 
Голованівському районі). 

Протягом року відбулося ряд заходів за  безпосередньої участі  голови 
районної ради. В першу чергу,  це  всі районні: колегії, наради, урочистості 

тощо, по друге –  обласні.  
У квітні та вересні цього року  проходив навчання за професійною 

програмою в інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної 
академії державного управління при Президентові України в місті Києві.  

Брав участь у засіданні Координаційної ради при голові Гайворонської 
районної ради за наслідками якої підписано меморандум про співпрацю. 



Впродовж звітного періоду головою районної ради видано 90 розпоряджень. 
За цей період на адресу районної ради надійшло  530 документів, направлено 

на виконання та інформування організаціям і установам 250документів.  
Окрема увага в роботі мною приділялася координації роботи органів 

місцевого самоврядування та виконавчої влади. Наслідками таких зусиль 

було організація фінансування за рахунок сільських бюджетів  
- Голованівської ЦРЛ (харчування та медикаменти),  

- фінансування програми  соціальної підтримки сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2016-
2020 роки 

- фінансування загальноосвітніх навчальних закладів в частині 
харчування дітей початкових класів та дітей пільгових категорій, 

фінансування поточних ремонтів сільських шкіл (на сьогоднішній день 
профінансовано заміну близько 260 вікон та 10 дверей ЗНЗ), 

фінансування капітальних ремонтів систем опалення сільських шкіл 
(Капітанка, Троянка, Новосілка, Свірневе, Клинове, ст. Ємилівка, 

Красногірка) фінансування закупівлі твердопаливних котлів (Пушкове, 
Вербове). 
Не менш важливою ділянкою роботи районної  ради є розгляд звернень 

громадян, адже право на звернення є важливим конституційно-правовим 
засобом захисту та однією із організаційно-правових гарантій дотримання 

прав і свобод громадян. 
           Протягом звітного періоду до районної  ради надійшло 15 звернень, в 

тому числі під час особистого прийому 10 звернень, 5 – письмових звернень 
та 4 колективних. 

Аналіз звернень  свідчить, що громадяни району порушували питання  
щодо реорганізації навчальних закладів, укладення договорів оренди 

земельних ділянок жителями с. Грузьке,  ремонту доріг у населених пунктах 
району, отримання пільгового проїзду учасниками АТО, виплати індексації, 

тощо. 
Усі звернення громадян, які надійшли протягом звітного періоду, 

розглянуті у визначений чинним законодавством термін, заявникам надані 

письмові відповіді,  деякі з них направлені на реагування і вирішення у 
відповідні  вище стоячі органи. 

Одним з основних  напрямків діяльності управління майном спільної 
власності являється забезпечення всього комплексу робіт з обслуговування, 

утримання, ремонту  адмінбудинків та прибудинкової території. За 2016рік 
були проведенні наступні роботи щодо належного утримання їх в технічно-

справному стані: за рахунок спеціальних коштів «Власні надходження»  було 
здійснено поточний ремонт адміністративного приміщення районної ради на 

суму 97 620 тис. грн. ( встановлення металопластикових віконних блоків, 
шпаклювання відкосів) , проведено  заміну ламп накалювання на  

енергозберігаючі  на загальну суму 9605  грн. (Указаний захід дасть змогу 
знизити витрати на електроенергію на 1500-2000 грн. на місяць).  Також було 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/3%20ses%20risheny%207%20sk/3%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%B0%D1%82%D0%BE.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/3%20ses%20risheny%207%20sk/3%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%B0%D1%82%D0%BE.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/3%20ses%20risheny%207%20sk/3%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%B0%D1%82%D0%BE.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/3%20ses%20risheny%207%20sk/3%20%D1%81%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D1%96%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%B0%D1%82%D0%BE.pdf


оновлено акустичну систему сесійного залу на загальну суму 9450 грн. 
Придбано оргтехніки в районну раду на 15000тис. грн. (ксерокс та 

комп’ютер) 
Закуплено протипожежного спорядження на 5088 грн. (рукава та крани 
гідрантів) 

Відремонтовано (Реанімовано) та підготовлено до експлуатації в зимовий 
період службовий автомобіль районної ради на загальну суму 29525тис. грн.  

У приміщенні районного військомату встановлено систему опалення та 
замінено віконні блоки на загальну суму 64958тис. грн.  

Підсумовуючи вищевикладене, зазначу, що районна рада впродовж 
звітного періоду працювала активно, системно, у повному обсязі 

забезпечуючи виконання прийнятих рішень.  
Завершуючи звіт, шановне товариство, хочу висловити слова вдячності 

депутатам районної ради, особливо головам профільних комісій, керівникам 
органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади за 

взаєморозуміння і взаємодію, активну співпрацю по розв’язанню існуючих 
проблем. 

Сподіваюся, що нас і надалі буде об’єднувати спільна відповідальність 
перед мешканцями  району і  депутати районної  ради   будуть надалі  
підтримувати прийняття важливих для району рішень та  враховуватимуть 

ділові пропозиції органів влади. 
Спасибі за увагу. 

 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 



16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 127 (додається). 

 
Слухали: Про  звіт районної державної адміністрації про виконання  

повноважень  делегованих їй районною радою. 
Інформує: Артвіх Ірині Олександрівні – начальник управління 

економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, промисловості та 
надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 

 
Артвіх І.О.: 

 Шановні депутати! 
          Рішенням сесії районної ради «Про делегування окремих повноважень 

Голованівської районної ради Голованівській райдержадміністрації» 
делеговано повноваження.   

 На території нашого району місця компактного проживання 

національних меншин відсутні, громадських організацій, об’єднань 
національних меншин в органах юстиції  не зареєстровано. 

          В районі проводяться заходи, направлені на толерантне ставлення до 
громадян національних меншин, забезпечено проведення 

попереджувально-профілактичної та інформаційно-просвітницької 
роботи по запобіганню поширення ксенофобії і расової та етнічної 

дискримінації  серед населення району, особливо серед дітей та учнівської 
молоді.    

 Постійно  проводяться засідання колегії райдержадміністрації, де 
розглядаються питання, в т.ч. заслухано звіти керівників установ, організацій 

району з відповідних питань та розглянуто ряд комплексних перевірок з 
виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади. 
Апарат райдержадміністрації, здійснюючи свої повноваження щодо 

правового, кадрового, організаційного, обов’язків з документообігу, 

матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності 



райдержадміністрації, постійно готує аналітичні, інформаційні та інші 
матеріали, планує роботу райдержадміністрації.  

Взято в практику роботи  райдержадміністрації проведення нарад-
семінарів з головами та секретарями сільських (селищних) рад з метою 
надання  методичної допомоги та роз’яснення і практичного використання 

законодавства України, змін до нього, з окремих процедурних питань 
діяльності виконавчого органу, господарської діяльності та інших.  

Належним чином проводиться планування роботи 
райдержадміністрації та контроль за його виконанням, що дозволяє 

налагодити чітку взаємодію відділів, управлінь, служб райдержадміністрації 
у реалізації своїх повноважень, розгляду нагальних питань соціально-

економічного розвитку, організації і проведенню державних, професійних 
свят, заходів культурно-просвітницького напрямків, контролю за  

виконанням документів і діяльністю структурних підрозділів  
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування. 

          Відповідно до делегування повноважень була затверджена Програма 
соціального і економічного розвитку району на 2016 рік.  

         Зупинюсь на показниках соціального і економічного розвитку: 
Промисловість 

Зберігається дисбаланс у структурі промислового комплексу регіону, 

обумовлений такими чинниками як:  
значна сировинна орієнтація промислового виробництва; 

високий ступінь зношеності основних фондів у реальному секторі 
виробництва, дисбаланс інвестування у основні фонди промисловості та 

будівництва. 
         В промисловому секторі на сьогоднішній день ситуація є керованою. 

Галузева структура промисловості: переробна, яка включає харчову, легку, 
виробництво та оброблення  деревини, хімічну, металургійне виробництво.    

          На  території  району  працюють підприємства  основного  облікового 
кола, якими   вироблено  промислової  продукції  на  суму 2 млрд. 323 млн. 

738 тис.грн., що є основною бюджетоутворюючою галуззю 
народногосподарського комплексу регіону, яка зумовлює стабілізацію 
соціального стану. Та реалізовано товарної продукції більше 2 млрд. 107 

тис.грн. 
Збільшено в галузях: легкій промисловості та металургії .  

Сільське господарство 
          Наступна, найважливіша галузь економіки нашого району – сільське 

господарство. Аграрний сектор економіки для району завжди був 
визначальним як в плані продовольчої безпеки, так і в цілому для його 

соціально-економічного розвитку. 
Площа сільгоспугідь становить 77797 га, в тому числі ріллі 71191 га. 

Провідна роль у підвищенню ефективності роботи агропромислового 
комплексу району належить збільшенню валового виробництва 

сільськогосподарської продукції за рахунок інтенсивних чинників і в першу 
чергу підвищення продуктивності землі та тваринництва.  



Аналізуючи в цілому виробництво валової продукції за останні 5 років 
відмічаємо, що збільшення показника виробництва валової продукції 

обумовлене тільки за рахунок галузі рослинництва, що на пряму залежить від 
фактору погодних умов року і періодично коливається в бік зменшення чи 
збільшення.  

Зростання виробництва в рослинництві супроводжується розширенням 
посівних площ під вирощування ґрунтовиснажувальних культур (соняшнику 

та ріпака) та супроводжується зниженням якості ґрунтів (падіння родючості 
та зростання їх ерозії); 

зберігаються структурна незбалансованість галузі, низька частка 
тваринництва у структурі сільського господарства. 

Перевага надається вирощуванню зернових культур (пшениця, ячмінь, 
кукурудза, бобові, гречка, просо.) Значне місце серед технічних культур 

займають соняшник, ріпак, соя. 
Крім основного кола в районі  працюють 5 млинів, 6 олійниць, 7 

крупорушок, 2 хлібопекарні.  
В господарствах району галузь тваринництва не розвивається. Це 

обумовлено тим, що втрачаються ринки збуту продукції до Росії, а не всі 
переробні підприємства витримують конкуренцію на європейському ринку. 
Сюди можна віднести галузь молочного та м’ясного скотарства, свинарства, 

вівчарства. Такі галузі як кролівництво, птахівництво та бджільництво в 
основному займається населення району. 

Обсяги валової продукції сільського господарства склали 439,568 
млн.грн. (за оперативними даними) – 106%, і у сільськогосподарських 

підприємствах  312,951 млн.грн. –115%. 
  Під урожай наступних років запланована площа посіву культур 

зернової групи становить близько 35,5 тис. га, що приблизно на 4 тис. га 
менше в порівнянні з 2016 роком, дане зменшення відбудеться за рахунок 

зменшення площ посівів озимих зернових культур.  
Фінанси 

 За січень-листопад 2016 року надходження  податків і зборів до 
бюджетів усіх рівнів складають 149 802,7 тис. грн., що становить 110,4% до 
плану та 174,9% до рівня минулого року. 

До місцевого бюджету мобілізовано 89 362,5 тис. грн., що на 23,7% 
більше до плану та на 54,2% до відповідного періоду минулого року. 

До державного бюджету виконання склало 60 440,3 тис. грн., і 
відповідно становить 95,2% та 218,2% до минулого року.  

Загальний фонд у січні-листопаді 2016 року виконано в сумі 76 523,1 
тис. грн., що на 24,7% більше планових завдань (61 369,6 тис. грн.).  

             Перевиконано податок на доходи фізичних осіб, лісовий доход, 
акцизний податок з реалізації, податок на майно в т.ч. плата за землю , 

житлової та нежитлової нерухомості . 
 Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01 

грудня 2016 року.    
Дороги, транспорт 



Ефективне функціонування галузей транспорту та зв'язку є необхідною 
умовою для економічного зростання та підвищення якості надання послуг 

населенню. 
Але основними проблемами є:  

 низька якість покриття автомобільних доріг району; 

 високий ступінь зношеності основних фондів усіх видів 

транспорту та дорожнього господарства. 

             Стан доріг - найактуальніша і найболюча проблема. Причина – 
хронічна нестача коштів на фінансування ремонтних та відновлювальних 
робіт. 

Загальна протяжність автомобільних доріг, які проходять територією 
Голованівського району складає 353,28 км. 

Більш ніж 50% всіх доріг Голованівського району потребують, як 
поточного так капітального ремонту. 

З початку року за даними філії «Голованівський райавтодор» всього 
використано  8519,2 тис грн., з них на експлуатаційне утримання доріг – 

4532,2 тис грн. (На державні дороги 2875,9 тис грн., територіальні та місцеві 
– 1656,3 тис грн. та на роботи виконані за прямими договорами (в тому числі 

субвенція становить 3987 тис грн.) 
          На  осінньо-зимовий період 2016-2017 років філією «Голованівський 

райавтодор» та комунальними підприємствами району  проведено підготовку 
грузової та спеціальної техніки, у кількості 12 одиниць, а також 32 одиниці 

техніки підготовлено сільськогосподарськими агроформуваннями.  
Крім того заготовлено ПММ: ДП – 0 тонн,бензину – 1000 л.,  

посипного протиожеледного матеріалу 1724 тонн. 

Також головами сільських та селищних рад заключено усні 
домовленості з агрофірмами та підприємствами, які знаходяться на території 

сільських та селищних рад про розчищення вулично-дорожньої мережі у разі 
погіршення погодних умов. 

З початку року  на автодорогах району працівниками 
Державтоінспекції району було виявлено 89 порушень правил дорожнього 

руху і складено протоколи даних порушень.  На порушників Правил 
дорожнього руху накладено адміністративних  стягнень на суму 6630грн.,і 

відповідно стягнуто 6545 грн.  
Голованівською районною державною адміністрацією подано 

оголошення до газети «Чисте Джерело» про конкурс з перевезення пасажирів 
на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування на 
маршрут Голованівськ -с. Клинове, смт. Голованівськ - с. Розкішне, 

Голованівськ – с. Цвіткове, с. Люшнювате – Голованівськ. 
Кошти на пільгове перевезення пасажирів залізничним транспортом на 

2016 рік заплановано в сумі 5 тис.грн. Відповідний договір укладено між 
управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації та 

виробничим підрозділом «Одеська дирекція залізничних перевезень» 
Регіональної філії «Одеська залізниця», так як управління є розпорядником 

коштів. 



Земельні відносини 
    У структурі земельного фонду району сільськогосподарські угіддя 

займають 77,7 тис.га або 78%, що свідчить про високий рівень 
сільськогосподарського освоєння земель. Розораність суші 71,2 %. Ліси та 
лісо-вкриті землі займають 13,6 тис.га, що становить 7,5 % від загальної 

площі району. Під забудованими землями зайнято 4,0 тис.га., що становить 
4,6% від загальної площі району, під водою  - 0,85 тис.га. (1,1%). 

           Основними землекористувачами  в районі є сільськогосподарські 
підприємства у користуванні яких перебуває 36,3  тис.га  земель. Громадянам 

надані землі у власність та користування на площі  37,8  тис.га. 
          Правом передати свої земельні частки (паї) та земельні ділянки в 

оренду вже скористалися 11,732 тис. власників, що складає 68% від загальної 
кількості власників. 

           За умовами укладених договорів оренди землі орендна плата за 
користування земельними ділянками (паями) сплачується у розмірі 5-6% від 

нормативної грошової оцінки, що у грошовому вигляді становить в 
середньому 1419,00 грн.  за 1га. Також деякими суб’єктами господарювання 

сплачується орендна плата в розмірі 7-8%.  
  В оренді орних земель запасу та резервного фонду знаходиться 

4848,98 га. Зареєстровано 226 договорів оренди. Середній розмір орендної 

плати за 1га земель становить 1140,00 грн., що становить 4% по відношенню 
до нормативної грошової оцінки. 

Слід зазначити, що у лютому місяці поточного року відділом 
Держгеокадастру у Голованівському районі було направлено листи 

орендарям, відповідно до яких, з метою раціонального використання 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, 

стимулювання орендарів  належно виконувати умови договору оренди з 
метою можливості подальшого його поновлення, уникнення переваг одному 

орендарю перед іншим в частині встановлення строку дії договору оренди 
земельної ділянки, розміру орендної плати у відсотках від нормативної 

грошової оцінки,  рекомендовано звернутись до Головного управління  
Держгеокадастру у Кіровоградській області з клопотанням щодо перегляду 
діючих договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення  державної власності на предмет строку дії договору оренди 
(встановити на рівні 7 років) і розміру орендної плати (не менше 8%) та 

внести відповідні зміни до них. 
Первину грошову оцінку земель населених пунктів виконано на 100% і 

вже навіть деякі сільські та селищні ради (Голованівська, Побузька селищні 
ради, Капітанська сільська рада) виготовили повторну грошову оцінку. Проте 

грошова оцінка земель населених пунктів потребує перегляду з урахуванням 
розвитку земельних відносин та технічної інфраструктури району. 

На 2016 рік потребувало проведення робіт з поновлення нормативно -
грошової оцінки земель смт. Побузьке та с. Люшнювате. Побузькою 

селищною радою було внесено зміни до бюджету селищної ради за КТКВК 
160101 «Землеустрій» на оплату проведених робіт з поновлення нормативно -



грошової оцінки земель. У бюджеті Люшнюватської сільської ради на 2016 
рік кошти на проведення робіт з поновлення нормативно-грошової оцінки 

земельне заплановані. 
Відсутність фінансування на дає змоги виконати роботи із повторної 

грошової оцінки земель населених пунктів. Заборгованість перед ДП 

«Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за 
проведені роботи станом на 01.11.2016 року становить 79,264 тис.грн., 

зокрема Вербівська сільська рада – 11,477 тис.грн., Крутеньківська сільська 
рада – 8,28 тис.грн., Пушківська сільська рада – 10,56 тис.грн., Роздольська 

сільська рада – 7,31 тис.грн., Свірнівська сільська рада – 20,014 тис.грн., 
Семидубська сільська рада – 6,5 тис.грн., Шепилівська сільська рада  - 15,13 

тис.грн.  
Завершення робіт із грошової оцінки земель дозволить органам 

місцевого самоврядування знайти додаткові джерела поповнення бюджетів за 
рахунок справляння плати за землю. Грошова оцінка земель також буде 

сприяти об’єктивному оподаткуванню земель, що в свою чергу створить 
умови для отримання стабільних доходів землевласниками і 

землекористувачами та державою в цілому, та виправдає затрати на 
дослідження і уточнення методики грошової оцінки. Аналіз виконаних робіт 
з грошової оцінки земель показує, що збільшення надходжень до місцевих 

бюджетів від плати за землю після її проведення становить в середньому 10-
15%. Виготовлення нормативної грошової оцінки населених пунктів 

знаходиться на контролі в голови Кіровоградської ОДА. 
Слід зазначити, що на протязі 2015-2016 років коштів на проведення 

робіт передбачених Програмою розвитку земельних відносин з районного 
бюджету не виділялось. 

Також слід зазначити, що станом на 01.11.2016 року залишок коштів, 
які надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва становить  260,977 тис.грн., в т. ч. з них на 
спеціальних рахунках Голованівської селищної ради – 83,6 тис. грн., 

Побузької селищної ради – 0,296 тис.грн., Липовеньківської сільської ради – 
129,432 тис.грн., Перегонівської сільської ради – 1,225 тис. грн., 
Голованівської районної ради  - 46,34 тис.грн. 

Звіт з частиною другою статті 209 Земельного кодексу України кошти, 
що надходять у порядку відшкодування втрат  сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, використовується на освоєння для 
сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних 

угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів 
землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та встановлення меж. 
На виконання доручення голови Голованівської районної державної 

адміністрації в 2016 році проведено перевірки стану виконання делегованих 
повноважень виконавчих комітетів Межиричківської, Вербівської, 

Липовеньківської, Лебединської, Пушківської, Троянської, Грузької, 
Наливайківської сільських рад у сфері регулювання земельного 



законодавства, використання і охорони земель, природних ресурсів 
загальнодержавного та місцевого значення. 

У 2016 році зареєстровано 1518 земельних ділянок в Державному 
земельному Кадастрі та видано таку ж  кількість витягів. Діє програмний 
комплекс НКС. Цей програмний продукт дає змогу на базовому рівні 

виконувати роботи по наповненню, введенню та адмініструванню баз даних 
автоматизованої системи державного земельного кадастру, ведення 

Індексних кадастрових планів, реєстрації прав, формування даних 
статистичної звітності базового рівня. 

Розглянуто 241 звернення учасників АТО щодо ведення земельних 
ділянок у власність, які надійшли на адресу Головного управління 

Держгеокадастру у Кіровоградській області та органів місцевого 
самоврядування району, з них надано 228 дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність. Та затверджено 131 проект. 

Ринок праці  
 Протягом  одинадцяти місяців  2016 року  на обліку в Голованівському  

районному центрі зайнятоті перебували  1285 осіб з числа безробітних.  
Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 41% від 
кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35 

років – 31%. В порівнянні з минулим роком молодіжне безробіття 
зменшилося на 9%. 

         За цей період роботи  120 роботодавцями було заявлено 728  вакансій.  
У січні – листопаді  2016 року за направленням  служби зайнятості 

працевлаштовано 482 безробітних. Із числа безробітних, які мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню (батьки,які мають дітей віком до 

шести років, випускники навчальних закладів,  люди з інвалідністю, особи 
передпенсійного віку, учасники АТО  тощо), було працевлаштовано  183 

особи. 
            На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного 

внеску працевлаштовано 4 особи. 
           Започаткували власну справу завдяки одержанню одноразової 
допомоги по безробіттю  3 особи. 

           У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали 
участь 436 безробітних, проходили професійне навчання та підвищували 

кваліфікацію за направленням служби зайнятості 279 осіб. 
           На 1 грудня 2016 року зареєстрованих безробітних  було 430 осіб, з 

них 330 особи одержували допомогу по безробіттю. 
          В базі даних  центру зайнятості по Голованівському районі налічується 

23  вакансії станом на  01.12.2016 року ,навантаження на одне вільне робоче 
місце становить 19 осіб. 

Малий бізнес, споживчий ринок 
Розвиток малого підприємництва значною мірою залежить від 

загальнодержавних процесів, що відбуваються в сфері економіки та 
законотворення.   



В районі зареєстровано  1135 суб’єкта господарювання, в т.ч.: 
- фізичних       –   800 осіб; 

- юридичних  – 335 осіб, в тому числі фермерських господарств 
більше 90. 

за 9 місяців поточного року зареєстровано 40 суб’єктів господарювання 

в т.ч.; 
- фізичних       –  36 осіб; 

- юридичних   –  4 осіб. 
          Об’єкти  інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання послуг, 

кредитів): 
2- кредитні спілки 

1- асоціація фермерів Голованівського району  
4- філії банків 

1- Центр адміністративних послуг 
 Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств – 4,6%. 

 Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств – 95,4%. 
 Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення – 3 одиниці. 
 Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 
населення – 52,0 од. 

 Частка найманих працівників середніх підприємств у загальній 
кількості найманих працівників – 58,8%. 

 Частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості 
найманих працівників – 41,2%. 

            Торговельна і побутова  мережа в районі і складає 258  та 49 об’єкта 
відповідно, також  55 ларьків,  32 кафе, бари, 1 ресторан та 10 

автозаправочних станцій.  
Демографічна  ситуація 

 Демографічна ситуація є не задовільною. Смертність перевищує 
народжуваність. На Голованівщині проживає наявного населення 30 863 осіб. 

В тому числі сільське-18,959  тис.чол., міське -11,904 тис.чол. 
Народилося за 11 місяців 2016 року 213 чол., в тому числі 1- 

мертвонароджене, померло – 478 осіб. Природній приріст  - мінус  265 чол.  

Житлово-комунальне господарство 
         Станом на 01 листопада 2016 заборгованість за житлово-комунальні 

послуги по Побузькому комунальному підприємству «Аква - Сервіс 07» 
складає 504,942 тис. грн., по Голованівському комбінату комунальних 

підприємств –138,253  тис.грн.                         
Водопостачання населених пунктів Голованівського району 

здійснюється з поверхневих і підземних джерел. 16% питного 
водопостачання забезпечується підземними водами. В районі діє 2263 

джерела децентралізованого водопостачання: 349 трубчастих колодязів та 
1914 шахтних колодязів; 42 свердловини, із них 10 свердловин – 

централізовані об’єкти  водопостачання. Загальна довжина водопровідних 
мереж району – 74 км. 



Із 50 населених пунктів району забезпечено централізованим питним 
водопостачанням – 22, а саме смт. Голованівськ, смт. Побузьке та 20 сіл 

району. Послуги з централізованого питного водопостачання надає 3 
підприємства, а саме: КП „Голованівський комбінат комунальних 
підприємств ”, КП „Аква-Сервіс 07” , КП «Перегонівка». Ліцензії на 

господарську діяльність з централізованого водопостачання дані 
підприємства мають. КП „Аква-Сервіс 07” – закупляє воду в «Побужський 

феронікелевий комбінат». 
Селища міського типу Голованівськ та Побузьке мають систему 

централізованого водовідведення, ступінь охоплення цими послугами досить 
низький і нерівномірний. Загальна протяжність мереж водовідведення – 17,5 

км.  
Повний цикл очищення стічних вод здійснюється на каналізаційно-

очисних спорудах в смт. Побузькому, балансоутримувачем яких є товариство 
з обмеженою відповідальністю «Побужський феронікелевий комбінат». 

Потужність очисних споруд – 2100 м
3
/добу. 

В 2016 році проведено комплекс заходів, спрямованих на вирішення 

проблемних питань у водопровідно-каналізаційному господарстві району. 
КП Голованівський ККП  здійснив заміну труби по вул. Матросова 

(22м.) - 4 тис. грн., Аерофлотська (6м.) - 2 тис. грн., Міклея  (12м.) – 2,5 тис 

грн., Крупська  (10м.) – 2,6 тис грн., задвижка на центральну водонапірну 
башню – 3 тис. грн. вул. Нестірова (160м.) - 29 тис. грн.. заміна насоса на 

скважині  с. Шепилове. 
КП «Аква-Сервіс 07» - заміна сомотічного колектора, заміна чугунного 

крану – 464 грн., ремонт каналізаційного колодязя – 152 грн., ремонт 
водопроводу (сварочні роботи) - 254 грн., вул. Будівельна чистка колектора – 

40 тис. грн., вул. Будівельна, 19 заміна водопроводу (20м. труба 32 дім.) – 20 
тис. грн., вул. Театральна, 23 заміна водопровідної задвижки (діаметер 100)  – 

5 тис грн. вул. Незалежності, 4 заміна водопровідної труби (40м.) – 40 тис. 
грн., заміна вентиля на центральній каналізаційній насосній станції  (діаметр 

50) – 5 тис. грн. 
КП «Перегонівка» заміна водопровідної системи та  матеріалів  вул. 

Ордженікідзе (Виноградова) 1 км – 46,178 грн. та по вул. Енгельса – 5 м. – 1,8 

тис.грн. 
Заборгованість за комунальні послуги складає КП «Аква – Сервіс 07» 

населення -  575,6 тис. грн., місцеві бюджетні установи – 2,8 тис.грн. та інші 
споживачі – 34,0 тис. грн. Голованівський ККП заборгованість з населення 

складає -  33,0 тис грн., місцеві бюджетні установи – 5,0 тис.грн., державні 
бюджетні установи – 3,0 тис. грн. та інші споживачі – 5,3 тис. грн. В КП 

«Перегонівка» заборгованість відсутня. 
Житловий фонд 

Комунальний житловий фонд перебуває у власності Побузької  
селищної ради. В цілому до житлового фонду, що перебуває у комунальній 

власності територіальних громад міста, селища та сіл, належить 57 житлових 
будинків. 



Кількість підприємств і організацій, що надають послуги з 
утримання житла та прибудинкової території в районі – 1 а саме:  

комунальне підприємство «Аква-Сервіс 07» смт. Побузьке. В смт. 
Побузьке знаходиться 57 житлових будинків загальною площею близько 
110812 тис.м

2
, в т.ч.: 12 двоповерхових будинків, 8 триповерхових, 7 

чотириповерхових та 30 п’ятиповерхових будинків. На даний час всі 
будинки знаходяться в комунальній власності КП «Аква Сервіс 07».  

Санітарне очищення 
       У 24 населених пунктах району щороку утворюється майже 1193,71 т. 

твердих побутових відходів, які видаляються на місцеві сміттєзвалища. На 
даний час в районі діє 21 санкціонованих звалищ ТПВ площею понад 30,9 га, 

під які відповідно до рішень рад відведені земельні ділянки. 
        Всі 24 органи місцевого самоврядування затвердили схеми санітарного 

очищення територій.  
Збирання твердих побутових відходів у населених пунктах 

здійснюється підприємствами, «Голованівський комбінат комунальних 
підприємств» смт. Голованівськ, комунальне підприємство «Аква-Сервіс 

07» смт. Побузьке та комунальне підприємство КП «Перегонівка». В 
інших населених пунктах району збирання та вивезення ТПВ здійснюється 
органами місцевого самоврядування, сільськогосподарськими 

підприємствами. 
Значна увага приділяється ліквідації стихійних сміттєзвалищ, які 

формуються, як правило, у приміській смузі, приватному житловому секторі, 
зонах відпочинку та в інших місцях. В рамках реалізації всеукраїнської акції 

«За чисте довкілля» у 2016 році було ліквідовано 15  несанкціонованих 
звалищ твердих побутових відходів, а за 11 місяців  ліквідовано 52 

несанкціонованих сміттєзвалища.  
Соціальна інфраструктура 

Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, 
видатки на утримання, капітальні видатки) на 1 грудня 2016 року: 

освіта        -51,4 млн.грн., 
медицина  -25,4 млн.грн., 
культура   -6,0 млн.грн., 

спорт        – 0,917 млн.грн. 
       Освітянська галузь району має бюджет на 2016 рік -57,9 млн.грн. З них 

профінансовано на 01 грудня 2016 року – 51,4 млн.грн. (Зарплата – 40,4 
млн.грн, енергоносії -5,1 млн.грн., харчування -2,7 млн.грн.). 

        Охорона здоров’я  бюджет  25,4 млн.грн.  Профінансовано 23,1 млн.грн. 
(зарплата -18,4 млн.грн., енергоносії – 2,1 млн.грн., харчування – 0,352 млн. 

грн.). 
Бюджет галузі культура  на 2016  рік складає  6,7 млн. грн. Профінансовано 

6,0 млн. грн. (Зарплата 5,2 млн. грн., енергоносії -0,431 млн. грн.). 
         На спорт  заплановано – 0,963 млн. грн. Профінансовано 0,912 млн. грн. 

З них на зарплату -0,673 тис.грн., енергоносії 0,104 тис.грн. 



         В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів 
вишукано можливість та спрямовано у 2016 році із районного бюджету 

майже 3 млн.грн. на реалізацію заходів цільових програм. 
Освіта 

Реформування  мережі навчальних закладів створило умови для 

поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 
рівного доступу до якісної освіти, розв’язання питань кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення. 
         Систему загальної середньої освіти району, після проведеної 

реорганізації  становлять у складі новоствореного Голованівського 
освітнього округу 3 навчально-виховних об’єднань,  основу яких становлять 

3 опорних загальноосвітніх навчальних заклади 2 з них в селищах міського 
типу , у складі яких перебувають 24 філії, що знаходяться в сільській 

місцевості. Загалом системою загальної середньої освіти охоплено 2547 
дітей. Також до об’єднань входять 2 позашкільних  та 13 дошкільних 

навчальних закладів. 
             Систему дошкільної освіти складають  окрім 13 ДНЗ, ще 16 філій 

опорних закладів які віднесено до типу «загальноосвітній навчальний заклад-
дошкільний навчальний заклад», що дає можливість надавати якісні послуги 
дошкільної освіти населенню всього району. Системою дошкільної освіти 

району охоплено 956 дітей. 
             Планово проводиться поліпшення матеріально-технічної бази 

опорних закладів та їхніх філій. Модернізовано 4 котельні з метою 
зменшення витрат на енергоресурси, та поступового переходу на 

альтернативні види палива. 
            З метою забезпечення підвозу до опорних закладів у 2016 році 

придбано 2 шкільних автобуси. 
Навчально-виховний процес у закладах освіти району забезпечують 

449  педагогічних працівників. Мають вищу освіту на рівні спеціаліста – 396; 
незакінчену вищу на рівні бакалавра – 11; середню спеціальну освіту на рівні 

молодшого спеціаліста – 42.  Спеціалістів вищої категорії – 130; першої 
категорії – 138, другої категорії 69, спеціалістів 112. Вчителів методистів – 
13, старших учителів – 60. Працюючих пенсіонерів у загальноосвітніх 

навчальних закладах – 53, що становить 11,0%, із них керівного складу – 2.  
Програми в галузі «Освіта»: 

- районна програма «Шкільний автобус»; 
- районна програма «Вчитель»; 

- районна цільова програма розвитку дошкільної освіти; 
Проблемні питання: 

- недостатнє фінансування виконання протипожежних заходів 
підпорядкованих навчальних закладів;  

- забезпечення в достатній кількості шкільними автобусами опорних 
шкіл; 

- матеріально-технічна база опорних закладів; 
  Очікувані результати: 



- забезпечення інтелектуального розвитку дітей, формування їх 
ціннісних орієнтацій, можливості дітей району долучитися до європейських 

та світових освітніх програм; 
- поліпшення якості надання освітніх послуг для населення, за запитом у 

якісних освітніх послугах; 

- досягнення результатів в МАН.  
Охорона  здоров’я 

Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення 
матеріально-технічної бази, а також покращення якості та доступності 

медичної допомоги. 
Основним завданням є забезпечити належне функціонування медичних 

закладів. 
Кількість лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-

поліклінічних закладів в районі на 2016 рік є таким: 1 центральна районна 
лікарня з поліклінікою. 

Лікувально-профілактичні заклади району забезпечені необхідними 
медикаментами для надання безкоштовної медичної допомоги, 

холодильниками та телефонами. 
Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 57 чоловік. 

Лікувально-профілактичні заклади району потребують забезпечення 

лікарями – терапевтами, лікарем кардіологом, лікарями – загальної практики 
сімейної медицини. Всі лікарі та середні працівники прийшли 

передатестаційні курси і атестовані своєчасно  (мають І, ІІ та вищу категорії). 
За  10 місяців 2016 року не зареєстровано материнської смертності.  

Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому районі становить 160 
ліжок, 130 в Голованівський ЦРЛ та 30 ліжок в Побузькій філії 

Голованівської ЦРЛ. 
Виконання кошторису по Голованівській ЦРЛ за січень-жовтень 2016 

року. 
Базовим закладом для медичної допомоги ветеранам війни в районі є 

палата для інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни на 3 ліжка. На 
даний час всі палати відремонтовано, облаштовано  меблями, встановлено 
холодильники, кондиціонери, телевізори. Протягом 8 місяців 2016 року по 

району на 1 хворого витрачалося 30 гривень в день на медичне забезпечення 
та  22 гривні в день на харчування. 

В Голованівській ЦРЛ було стаціонарно проліковано 66 чоловіки: з них 
ІВВ  5 чол. УБД - 2 чол. УВВ 42 чол. Учасники АТО 17 чол. 

В обласний госпіталь ІВВ було направлено та проліковано 54 чол. ІВВ 
– 8 чол. УБД – 22 чол. УВВ – 7 чол. АТО – 17.  

Один раз на тиждень проводяться профілактичні медичні огляди на 
дому дільничними лікарями та медичними медсестрами. За потребою 

організовуються виїзди лікарів вузьких спеціальностей для надання медичної 
допомоги. 

Всі дані додаткових методів обстеження надсилаються до обласної 
лікарні для отримання поглибленої консультації вузькими спеціалістами.  



культура 
Першоосновою економічного і культурного розвитку суспільства є 

результати інтелектуальної діяльності людини – науково-технічної і 
художньої творчості. Тому владою одним із важливих стратегічних завдань 
визначено підвищення культури громадян, створення максимально 

сприятливих умов для творчої роботи. 
Мережа закладів культури району системи Міністерства культури 

України налічує 62 установи і не змінилася в порівнянні з минулим роком. З 
них: 27 клубних закладів, 31 бібліотека, 2 музеї комунальної власності, 

Голованівська дитяча школа мистецтв та Побузька дитяча музична школа. 
Протягом 2016 року для поповнення фондів бібліотек району 

отримали 2,3 тис. примірників книг із обмінно-резервного фонду ОУНБ 
ім.Д.І.Чижевського. 

Здійснили передплату періодичних видань у 2016 році в кількості 168 
видань на суму 10,8 тис. грн. 

У всіх бібліотеках району здійснювалось пріоритетне, пільгове 
обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників та 

ветеранів Другої світової війни, учасників АТО та їх сімей. 
Функціонує створений на базі районної бібліотеки для дорослих 

інформаційно – ресурсний центр, основним завданням якого є надання 

безкоштовних інформаційних послуг з питань правознавства для жителів 
району.  

Протягом 2016 року районна бібліотека для дорослих брала участь у 
обласному конкурсі до 160 - річчя І.Франка, здобули перемогу за створення 

буктрейлера «Балада про білу сорочку»; брали участь у обласному конкурсі 
популяризації знань про Європу, здобули перемогу та отримали грошовий 

грант на суму 800 грн.; брали участь у обласній молодіжній акції до 25-річчя 
незалежності України «Привітай Україну голосно!», представляли район на 

обласному радіо. 
На території району діє два початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних заклади - це Голованівська районна дитяча школа мистецтв та 
Побузька дитяча музична школа. 

Контингент учнів на 2016 – 2017 навчальний рік складає у 

Голованівській ДШМ  247  учнів, у Побузькій ДМШ – 157 учнів. 
Згідно районної цільової програми розвитку позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді 102 учні, які отримали призові місця на 
Всеукраїнських та обласних конкурсах та викладачі, які підготували цих 

учнів, нагороджені одноразовою стипендією на суму 12475 грн. 
Продовжували роботу заклади культури клубного типу щодо 

впровадження сучасних інноваційних форм та методів організації культурно 
-  масового дозвілля. 

 У 2016 році творчі колективи району брали участь у Всеукраїнських, 
обласних заходах. 



Було здійснено ремонт прибудови в районному будинку культури на 
184 тис.грн.,заміна вікон та дверей у Табанівському сільському клубі за 

позабюджетні кошти на суму 53,5 тис.грн. 
у 2016 році збережено мережу бібліотечних закладів району. Закриття 

та ліквідації сільських бібліотек не було. 

На даний час в районі налічується 39 фахівців з бібліотечної справи, з 
них вищу освіту мають 12, базову вищу – 27, один фахівець навчається в 

Миколаївській філії Київського державного університету культури. 
Здійснювалися відповідні заходи щодо забезпечення належних 

соціальних умов для працівників галузі. Виплата заробітної плати 
відбувається без затримки. У бюджеті району на 2016 рік передбачені кошти 

на виплату одноразової матеріальної допомоги для оздоровлення у розмірі 
100 відсотків. 

Протягом 2016 року для поповнення фондів бібліотек району 
отримали 2,3 тис. примірників книг із обмінно - резервного фонду ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського. 
Здійснили передплату періодичних видань у 2016 році в кількості 168 

видань на суму 10,8 тис. грн. 
У всіх бібліотеках району здійснювалось пріоритетне, пільгове 

обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників та 

ветеранів Другої світової війни, учасників АТО та їх сімей. 
Збережено та здійснюється підготовка кадрового потенціалу бібліотек 

району 
Соціальний захист 

Основним завданням є забезпечення реалізації державної соціальної 
політики у сфері соціального захисту населення  громадянам району, які 

потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави.  Управлінням 
постійно нараховуються і виплачуються усі види соціальної допомоги, 

субсидії, надаються пільги, виконуються функції з питань праці та соціально -
трудових відносин тощо.  

У Голованівському районі середньомісячна заробітна плата за січень-
червень 2016 року становить 4064 грн., темп росту заробітної плати до 
відповідного періоду минулого року становить 122,2%. Голованівський 

район за рівнем середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2016 
року займає п’яте  рейтингове місце в області.           Станом на 01 грудня 

2016 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, в 
установах та організаціях району становить  793,1 тис. грн., це єдине 

підприємство боржник ДП «Межиріцький вітамінний завод» ПАТ 
«Укрмедпром». Стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати 

даного підприємства постійно розглядається на засіданнях комісії з питань 
забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із заробітної 

плати, стипендій та інших соціальних виплат  Протягом 2016 року проведено 
18 засідань комісії. З початку року на засідання комісії запрошені 38 

керівників суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, 
директор ДП «Межиріцький вітамінний завод» ПАТ «Укрмедпром» був 



присутнім на кожному засіданні. Протягом 2016 року  здійснено 95 вивчень 
дотримання законодавства з питань праці на підприємствах району. 

Активізовано  роботу робочої групи  легалізації  заробітної плати та 
«тіньової» зайнятості (далі – робоча група). За даними, наданими 
Голованівською об’єднаною державною податковою інспекцією головного 

управління Державної фіскальної служби у Кіровоградські області, протягом 
2016 року в результаті вжиття заходів виявлено 5 порушень законодавства 

про працю, які усунуто. Робочою групою здійснено 37 обстежень суб’єктів 
підприємницької діяльності, виявлено 2 порушення законодавства про 

працю, які на даний час усунуті (1 робоче місце легалізовано). Проведено 9 
засідань робочої групи, заслухано 9 суб’єктів підприємництва з питань 

дотримання мінімальної заробітної плати.  
         Стан призначення і виплати державних соціальних допомог 

характеризується такими даними: 
За 9 місяців 2016 року виплачено : 

державних соціальних допомог  1804 отримувачам на загальну суму 
3 709 537 грн., заборгованість  відсутня; 

житлових субсидій 1029 отримувачам  на загальну  суму 2 089 086  
грн., заборгованість із виплати житлових субсидій 1462 отримувачам    
становить  2 895 724 грн. 

На обліку в управлінні  соціального захисту населення перебувають 
9430 осіб, які мають право на пільги згідно з чинним законодавством , з них 

220 чол – учасники АТО.  
До Дня перемоги виплачено разової грошової допомоги ветеранам 

війни на загальну суму  803,0 тис. грн.. 
Замовлені кошти на придбання твердого палива та скрапленого газу – 

1259,6 грн. та відшкодовано готівку в сумі – 894,5 тис. грн. 124 учасники 
АТО  отримали готівку на придбання  твердого палива та скрапленого газу  

на загальну суму 160 550 грн. 112  
демобілізованим учасникам АТО виплачено одноразову матеріальну 

допомогу на загальну суму 112 000 грн. 
В управлінні соціального захисту населення Голованівської 

райдержадміністрації станом на 01.10.2016 року на обліку знаходиться 263 

особи постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
Станом на 01.10.2016 року виплачено пільги та компенсацій на 

загальну суму 303981 грн.  
            Протягом 2016 року  управлінням соціального захисту населення 

направлено по санаторно-курортних путівках: 
-  6 інвалідів війни,  

- 5 інвалідів загального захворювання та дитинства, 
- 10 учасників АТО, 

- 12 учасників АТО по путівках сімейного відпочинку.  
- 4 осіб І категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

Направлено до реабілітаційного центру одну дитину-інваліда  



       30 осіб з числа інвалідів внесено в ЦБІ та надіслано направлень на 
виробників по забезпечено технічних та інших засобів реабілітації в кількості 

36 одиниць виробів, а також видано зі складу два інвалідних візка двом 
інвалідам.  
     11 осіб похилого віку оформлено до будинків інтернатів та стаціонарних 

відділень;    
Також на обліку перебуває 55 вимушено переміщених особи: із них 19 

пенсіонерів, 5 осіб з інвалідністю та 14 дітей.  
23 сім’ї отримують щомісячну державну допомогу, передбачену 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505. 
Робочою групою з перевірки фактичного місця 

проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб складено 50 актів 
обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, за результатами проведених 

перевірок 10 сім’ям припинено соціальні виплати.  
Соціальний  захист дітей 

         Головною метою було у поточному році підвищення ролі й авторитету 
сім’ї, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, захист прав, 

законних інтересів дітей,  утвердження рівних прав і можливостей жінок і 
чоловіків у різних  сферах суспільного життя, створення умов для 
повноцінного літнього відпочинку і оздоровлення дітей району. 

За 11 місяців 2016 року проведено 85 рейдів «Діти вулиці», в ході яких 
безпритульних та бездоглядних  дітей не виявлено.  

Регулярно проводяться рейди «Сім’я і діти», в ході яких обстежуються 
умови проживання та виховання дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. Так, протягом зазначеного періоду поточного року здійснено  37 
перевірок, про що свідчать складені акти обстежень умов проживання.  

Виявлено випадки безвідповідального ставлення батьків до 
батьківських обов’язків. Батьків попереджено щодо умов проживання та 

виховання дітей. Дані сім’ї перебувають під контролем.  
Органом опіки і піклування протягом вересня місяця до районного суду 

позовні заяви щодо позбавлення батьківських прав не направлялись. 
Притягнень до адміністративної відповідальності по статті 184 КУпАП 
(неналежне виконання батьківських обов’язків) не було, винесено 

попередження служби у справах дітей райдержадміністрації 2 батькам. 
Службою у справах дітей ведеться облік дітей, які зазнали насильства в 

сім’ї, інших форм жорстокого і неналежного поводження. 
З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі 

заступником голови райдержадміністрації видано відповідне доручення від     
12 січня 2016 року № 01-05/1/3, яким передбачено протягом 2016 року 

проведення заходів щодо здійснення контролю за дотримання культурно -
розважальними закладами та закладами масового збору молоді нормативно-

правових актів щодо порядку відвідування, перебування в них дітей, 
заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження 

наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості. Затверджено 
склад робочої групи та графік проведення рейдів на 2016 рік. До складу 



робочої групи залучено представників служби у справах дітей, відділу освіти 
райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, дирекції ПТУ №38, представника Голованівського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.  

З метою запобігання виникненню негативних явищ у молодіжному 

середовищі та захисту прав дітей на здоров’я і безпеку життєдіяльності, 
додержання правопорядку, заборони продажу неповнолітнім алкогольних та 

тютюнових виробів проведено 28 спільних перевірок по місцях масового 
збору молоді (бари, території парків) щодо, в ході яких перевірено 9 об’єктів. 

Залишаються проблемні питання як і в усій країні  : 

 Незадовільний стан   автомобільних   доріг  та недостатність коштів на 

їх утримання 

 Недостатньо коштів у районному бюджеті для фінансування і 
утримання закладів і об’єктів соціальної сфери (школи , дитячі садки, 

ФАПи) , на фінансування великих проектів у даній галузі.  

 низький показник по поголів’ю великої рогатої худоби у  

сільськогосподарських  підприємств 

 зменшується  чисельність населення, тобто природній приріст 
мінусовий; 

 існує заборгованість із виплати заробітної плати. 

Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради: 
 

Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 



14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 128 (додається). 

 
Слухали: Про стан законності, заходів щодо її зміцнення та результати 

діяльності прокуратури на території Голованівського району за 2016рік. 
 

Інформує: Дьолог  Віталій Володимирович– керівник Новоукраїнської 
місцевої прокуратури. 

 
Дьолог В.В.: 

 Шановні депутати! 
Упродовж 2016 року у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 

території Голованівського району спостерігалась тенденція до зростання 
рівня злочинності, яка в середньому зросла на 4,8 %. Зокрема, до 
Голованівського ВП ГУНП в області упродовж 2016 року внесено відомості 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 607 кримінальних 
правопорушень. 

 Занепокоєння викликає динаміка зростання злочинів проти власності, 
ріст яких в Голованівському районі склав 18 % у порівнянні з 2015 роком. 

 Не меншу увагу викликає тенденція росту тяжких та особливо тяжких 
злочинів, динаміка яких порівняно з 2015 роком склала 21,2 %, а також 

злочинів проти життя та здоров’я особи, статевої свободи та недоторканості ( 
за період 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо умисного вбивства, тяжкого тілесного ушкодження та 
зґвалтування, у 2015 році відомості щодо вказаних фактів до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань не вносилися). 
 Разом з тим має місце позитивна тенденція до зменшення числа 

хуліганств, порівняно з минулим роком – з 5 до 1, наркозлочинів – з 12 до 7, 
злочинів у сфері службової діяльності – з 6 до 1 . 



 Всього за вищевказаний період оперативними працівниками 
Голованівського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури за умови 

належного та ефективного здійснення процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням направлено до суду з обвинувальним актом 102 
кримінальні провадження, з яких 22 з угодами про примирення та 9 з угодою 

про визнання винуватості, укладеною між прокурором та обвинувачем, 5 з 
клопотаннями про звільнення від кримінальної відповідальності та про 

застосування примусових заходів виховного характеру, за результатами 
розгляду яких судам постановлено законні, правосудні рішення. 

 За належного процесуального керівництва прокурорами 
Голованівського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури скасовано 9 

постанов слідчих слідчого відділу Голованівського ВП ГУНП в 
Кіровоградській області, надано 153 письмові вказівки в рамках 

кримінальних проваджень та проконтрольовано стан їх виконання. 
 З метою зміцнення стану законності на території Голованівського 

району упродовж 2016 року всього заявлено 6 позовів, на захист інтересів 
держави у сфері земельних відносин, бюджетній сфері та з  інших питань – 4, 

на захист інтересів громадян – 2. 
 Зокрема, за вказаний період заступником керівника Новоукраїнської 
місцевої прокуратури заявлено позов в інтересах неповнолітнього Редчеця 

Д.І. про визнання право власності на земельну ділянку в порядку 
спадкування за законом, за результатами розгляду якого за неповнолітнім 

визнано право власності на земельну ділянку в порядку спадкування за 
законом, вартість якої становить 133 782,65 грн. 

 Крім того, Голованівським відділом вжито заходи представницького 
характеру на захист прав дитини, позбавленої батьківського піклування 

Миколайчук М.С., якій нараховано та виплачено одноразову допомогу дітям-
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування у розмірі 1810 

гривень, за результатом розгляду якого 03.03.2016 року Голованівським  
районним судом позов задоволено та здійснено його реальне виконання. 

 З метою захисту інтересів держави заявлено позов про примусове 
стягнення із Козяревич Т.М. на користь держави надмірно виплаченої 
державної соціальної допомоги в сумі 16571,73 грн, позовні вимоги судом 

задоволено у повному обсязі, а також позов в інтересах держави про 
відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням у розмірі 

4275 грн., позовні вимоги судом задоволено у повному обсязі, здійснено його 
реальне виконання. 

 Окрім вищенаведеного, Новоукраїнською місцевою прокуратурою 
заявлено ряд позовів на захист інтересів держави, які на даний час 

перебувають на стадії судового розгляду, зокрема про визнання недійсними 
договорів оренду, земельної ділянки та повернення земельних ділянок на 

загальну суму 2 622 104 гривень, а також про визнання недійсним договору 
оренди та зобов’язання повернення незаконно орендованого приміщення, яке 

перебуває на балансі відділу освіти, молоді та спорту Голованівської 
районної державної адміністрації. 



 На належному рівні забезпечено розгляд звернень громадян, яких у 
2016 році до Голованівського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури 

всього надійшло 48, з яких у 30 надано роз’яснення, 17 направлено до інших 
відомств, 1 задоволено, з них 3 прийнято на особистому прийомі. 
 Загалом Голованівським відділом Новоукраїнської місцевої 

прокуратури вжито та у подальшому будуть вживатись заходи, спрямовані на 
утвердження та зміцнення правопорядку та законності, забезпечення 

конституційних прав та свобод людини, захист інтересів держави та 
суспільства від неправомірних посягань з метою ефективної та 

цілеспрямованої реалізації завдань, поставлених перед органами прокуратури 
України. 

Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 



Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 129 (додається). 

 
Слухали: Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Голованівського відділу поліції в 
Кіровоградській області на території Голованівського районі за 2016рік. 

 
Інформує: Руденко Олексій Анатолійович – заступник начальника 

Голованівського ВП ГУ НП в Кіровоградській області.  
 

Руденко О.А.: 
Шановні депутати! 

З метою профілактики злочинності, виконання запланованих заходів на 
території Голованівського району, Голованівським відділом поліції ГУНП в 
області проводились ряд організаційних та практичних заходів щодо 

зміцнення законності та правопорядку, забезпечення конституційного ладу, 
прав і свобод людини, профілактики правопорушень та злочинності, 

боротьби з наркоманією і алкоголізмом, поліпшення розслідування 
кримінальних проваджень та розшукової роботи, удосконалення кадрового 

забезпечення. 
 Так, упродовж 11 місяців 2016 року знаходилось в проваджені 

всього – 1073 кримінальних правопорушень, без врахування закритих 835. 
Зареєстровано в звітному періоду – 556, без врахування закритих – 339, 

з них вчинено відносно неповнолітніх 2, в громадських місцях 0, у тому числі 
на вулиці 0. 

Кількість кримінальних правопорушень, за якими особи встановлені 
усього 132 питома вага 15,8 % (область 18,0 %), з числа зареєстрованих у 
звітному періоді усього 125 питома вага 36,9 % (область 31,6 %). 

Кількість осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення 106 з них: застосовано запобіжні заходи 

тримання під вартою 4, домашній арешт 4.  
Кількість кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове 

розслідування 379 – питома вага з числа тих, що знаходилися в провадженні 
35,3 % (область 50,6%) без врахування закритих 141 з них звернення до суду 

з обвинувальним актом 96, з угодою 38. усього направлено до суду з 
клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності та про 

застосування примусових заходів 7. 
Закрито кримінальних проваджень 238 питома вага 22,2 % (область 

40,0%). 
Виявлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 109. 



Кількість кримінальних правопорушень, досудове розслідування за 
яким на закінчено 694 питома вага 64,7 % (область 49,4 %). 

З числа кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове 
розслідування (без урахування закритих) раніше вчинявшими злочини всього 
10, питома вага 7,1 % (область 23,3 %), особами в яких судимість на знята 

або не погашена 5, неповнолітніми 5, питома вага 3,5 % (область 4,5%), в 
стані алкогольного сп’яніння 9 питома вага 6,4 % (область 3,9%), в групі – 1 

питома вага 0,7 % (область 7,4 %). 
Зареєстровано (без знятих з обліку) 2015 р. 330, 2016 р-339 динаміка 

2.7 % (область 6,2 %). 
Кількість кримінальних правопорушень, за якими особи встановлені 

(повідомлено про підозру або закрито за нереабілітуючими підставами) 2015 
р. – 165, 2016 р. – 132, динаміка - 20,0 % (область – 11,7 %) із зареєстрованих 

у звітному періоді 2015 р. – 156, 2016 р. – 125, динаміка 19,9 % (область – 
10,5 %). Усього розслідувано (з минулими роками) 2015 р. – 166, 2016 р. – 

141, динаміка – 15,1 % (область – 12, 0 %). 
Відомості про тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення 

зареєстровано (без знятих з обліку) 2015 р. – 131, 2016 рік – 134, динаміка 2,3 
% (область 31,1 %). Кількість кримінальних правопорушень, за якими особи 
встановлені (повідомлено про підозру або закрито на нереабілітуючими 

підставами) усього 2015 р. – 59, 2016 р. – 38, динаміка – 35,6 % (область – 
12,3 %), із зареєстрованих у звітному період 2015 р. – 56, 2016 р. – 35, 

динаміка – 37,5 % (область – 10,3 %) питома вага 2015 р. – 42,7 %, 2016 рік – 
26,1 %. Усього розслідувано ( з минулими роками) 2015 р. – 59, 2016 р. – 40, 

динаміка – 32,2 % (область – 16,4 %). 
Умисні вбивства в 2016 р. – 1 ( в 2015 р. – 0). 

Тяжкі тілесні ушкодження в 2016 р. – 2 ( в 2015 р. – 0). 
Тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого 2016 р. 

– 1 ( в 2015 р. -0). 
Торгівля людьми 0. 

Згвалтування 2016 р. – 1 ( в 2015 р. – 0). 
Крадіжки зареєстровано (без знятих з обліку) 219 в 2015 р.,204 в 2016 

р. , динаміка 7,2 % (область 11,8%). Кількість кримінальних правопорушень, 

за якими особи встановлення (повідомлено про підозру або закрито за 
нереабілітуючими підставами) усього 56 в 2015 р., 81 в 2016 р., динаміка – 

30,9 % (область- 4,1 %) із зареєстрованих у звітному періоді 53. усього 
розслідувано ( з минулими роками) 2016р. – 60, 2015 р. – 80, динаміка – 25 ,0 

% (область 1,3 %). 
Грабежі зареєстровано (без знятих з обліку)  1 в 2015 р., 2 в 2016 р., 

динаміка – 50,0 %. 
Розбої зареєстровано ( без знятих з обліку) 2 в 2015 р., 2 в 2016 р., 

динаміка 0,0 % (область 32,5 %). Кількість кримінальних правопорушень, за 
якими особи встановлені (повідомлено про підозру або закрито за 

нереабілітуючими підставами) усього 1 в 2015 р., 2 в 2016 р., динаміка – 50,0 
% (область 25,4 %) із зареєстрованих у звітному періоді 1 питома вага 50,0 % 



(область 70,8 %). Усього розслідувано (з минулими роками) 2016 р.- 1 , 2015 
р. – 2. 

Вимагання 0. 
Шахрайства зареєстровано (без знятих з обліку) 9 в 2015 р, 2016 р. – 15, 

динаміка – 40,0 % (область 13,5 %). Кількість кримінальних правопорушень, 

за якими особи встановлені (повідомлено про підозру або закрито за 
нереабілітуючими підставами) усього 4 в 2015 р., 3 в 2016 р., динаміка 33,3 % 

(область – 35,7 %) із зареєстрованих у звітному періоді 4 питома вага 44,4 % 
(область 23,3 %). Усього розслідувано ( з минулими роками) 2016 р. – 4, 2015 

р. 3, динаміка 33,3 % (область – 31,8 %). 
Самовільне зайняття земельної ділянки 2 в 2015 р. – 1 в 2016 р. 

Незаконне поводження зі зброєю зареєстровано (без знятих з обліку) 2 
в 2015 р., 4 в 2016 р. , динаміка – 50,0 % (область – 0,9 %). 

ДТП зареєстровано ( без знятих з обліку) 1 в 2015 р., 6 в 2016 р. 
динаміка – 83,3 %. 

ДТП зі смертю 0 в 2015 р., 1 в 2016 р. 
Незаконне заволодіння ТЗ зареєстровано (без знятих з обліку) 11 в 2015 

р., 6 в 2016 р. динаміка 83,3 % (область 71,3 %). Кількість кримінальних 
правопорушень, а якими особи встановлені (повідомлено про підозру або 
закрито за нереабілітуючими підставами_ усього 3 в 2015 р., 4 в 2016 р., 

динаміка – 25,0 % (область – 22,8 %) із зареєстрованими у звітному періоді 2 
питома вага 18,2 % (область 43,6 %). Усього розслідувано (з минулими 

роками) в 2016 р . – 2, в 2015 р. – 4, динаміка – 25,0 % (область – 49,0 %). 
Незаконне заволодіння автомобілями в 5 в 2015 р., 2 в 2016 р. динаміка 

150,0 %. 
Хуліганство зареєстровано (без знятих з обліку) 1 в 2015р., 5 в 2016 р., 

динаміка – 80,0 %. 
Господарські злочини 1 в 2015 р., 1 в 2016 р. 

Злочини у сфері службової діяльності 3 в 2015р., 5 в 2016 р., динаміка – 
40,0% (область – 10,9%). Кількість кримінальних правопорушень, за якими 

особи встановлені (повідомлено про підозру або закрито за 
нереабілітуючими підставами) усього 1 в 2015 р., 7 в 2016 р., динаміка – 85,7 
% (область – 58,8) із зареєстрованих у звітному періоді 1, питома вага 33,3 % 

(область 36,2 %). Усього розслідувано ( з минулими роками) в 2016 р. – 1, в 
2015 р. 7, динаміка – 85,7 %. 

Наркозлочини зареєстровано (без знятих з обліку) 8 в 2015 р., 13 в 2016 
р., динаміка 38,5 % (область – 17,1 %). Кількість кримінальних 

правопорушень, за якими особи встановлені (повідомлено про підозру або 
закрито за нереабілітуючими підставами) усього 8, в2015 р. 11 динаміка – 

27,3 % (область – 35,8 %) із зареєстрованих у звітному періоді 8 питома вага 
100,0 % (область 69,3 %). Усього розслідувано (з минулими роками)  в 2016 

р. – 8, в 2015 р. – 11. 
Збут 0, в 2015 р., 1 в 2016 р. 

Притони (ст. 37 КК) зареєстровано (без знятих з обліку) 0 в 2015 р., 2 в 
2016 р.,динаміка – 100,0 % (область – 58,0%). 



Сектор карного розшуку. 
По штату – 4, некомплект – 2. 

Працівниками кримінальної поліції розкрито 46 кримінальних 
правопорушень за 11 місяців 2016 року, з яких середньої тяжкості – 20, тяжкі 
-1, особливо тяжкі – 2. 

Надано завдань до УОТЗ на проведення НСРД – 16 (№2-2, №7-14). 
Надано антарисів до УОТЗ-540 телефонні книги на 37390 абонентів.  

Надано завдань до УОС – 19. 
Направлено до СВ ініціативних рапортів на проведення НСРД – 72. 

Проведено ВКР – 0. 
Проведено радіозвірок 12, надано запитів 7, отримано аналітичних довідок – 

5. 
Надано доручення на відпрацювання в умовах СІЗО – 18. 

Всього Голованівським ВП ГУНП розшукується 7 осіб, а саме: 
три безвісно зниклі особи 

1. Матвійчук Сергій Миколайович, 29.04.1965 р.н.; 
2. Ільченко Сергій Олексійович, 03.05.1989 р.н.; 

3. Дійнега Володимир Маркіянович, 15.04.1940 р.н. 
4 кримінальних злочинця 
1. Фурдін Борис Марянович, 16.06.1967 р.н.; 

2. Хоменко Юрій Вікторович, 12.04.1989 р.н.; 
3. Бардичевський Валерій Валентинович, 15.12.1982 р.н. 

4. дуда Микола Миколайович, 25.02.1971 р.н. 
Дільничні офіцери поліції. 

  В наявності 3 дільничних офіцерів поліції. Протягом 11 місяців 2016 
року ДОП розкрито 81 кримінальних правопорушень. Встановлено 

адміністративний нагляд – 3. продовжено 0 правопорушень. Працівниками 
ДОП розглянуто згідно Закону України «Про звернення громадян» - 1625 

заяв і повідомлень громадян. Притягнуто до адміністративної 
відповідальності 159 осіб проти 256 в минулому році. 

 Результати проведення відпрацювання. 
 Під час проведення підготовчого етапу оперативно профілактичного 
відпрацювання на території Голованівського району в період з 01.11.2016 

року по 06.11.2016 року було розроблено графік поетапного проведення 
профілактичних заходів щодо стабілізації криміногенної ситуації на території 

району. Затверджено план проведення комплексу оперативно-
профілактичних заходів щодо стабілізації криміногенної ситуації на території 

обслуговування. Забезпечено щоденний аналіз проведення заходів, щоденно 
заслуховувались звіти працівників.  

 Під час проведення практичного етапу у період – 07.11.2016 року по 
30,11 2016 р. залучено максимальну кількість особового кладу відділу, для 

проведення оперативно-профілактичних заходів. В ході яких було виявлено 
та зареєстровано кримінальних правопорушень усього 25, з яких по 11 

особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 
Питома вага встановлення осіб складає 44,0 % (всього по області 20,2 %). В 



ході проведення відпрацювання 14 особам повідомлено про підозру у 
вчинення кримінального правопорушення. З вказаної кількості кримінальних 

правопорушень зареєстрованих до початку відпрацювання 3. 
В ході проведення відпрацювання виявлено та складено протоколи про 
адміністративні правопорушення: ст. 121-127 – 7, ст. 130 – 1, ст.173 – 1, ст. 

176 -1, ст.178 – 18, ст. 181 -1 . 
 Проведено роботу з виявлення осіб, які керують транспортними 

засобами в стані алкогольного і наркотичного сп’яніння, без відповідних 
реєстраційних документів або з ознаками підробки, а саме було виявлено та 

притягнуто до адміністративної відповідальності 8 осіб, 1 за ст. 130 КУпАП 
та 7 осіб за порушення правил дорожнього руху. 

Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 



Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 130 (додається). 

 
Слухали: Про стан виконання районної цільової програми розвитку 

фізичної культури та спорту. 
 

Інформує: Гонтюк Наталія Борисівна – головний спеціаліст  відділу 
освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. 

 
Гонтюк Н.Б.: 

 Шановні депутати! 
Питання стану та розвитку фізичної культури та  спорту 

заслуховувалися на спільних засіданнях з відділами освіти, молоді та спорту 
та охорони здоров’я, керівництвом ПТУ, іншими зацікавленими 
організаціями району. Щорічно на сесії районної ради заслуховується звіт 

про розвиток фізичної культури та спорту за поточний рік. 
За період дії програми вдалося в основному зберегти фізкультурно – 

спортивну структуру району і в першу чергу, фізкультурні кадри.  Одним з 
напрямків роботи сектору являвся стан фізкультурно-оздоровчої роботи в 

навчальних закладах району. В абсолютній більшості дошкільних закладів, 
загальноосвітніх школах, професійно – технічному училищі фізичне 

виховання проводиться згідно вимог. Навчальні групи наповнюються з 
урахуванням санітарно – гігієнічних норм і вимог техніки безпеки. Всі 

заклади освіти практично повністю забезпечені підготовленими кадрами. В 
цьому році розширено мережу гуртків спортивного напрямку в 

загальноосвітніх закладах району. 
 В районі функціонує дитячо-юнацька  спортивна школа відділу освіти , 
молоді та спорту райдержадміністрації. В школі навчається 264 дитини з 

якими працюють 9 тренерів-викладачів з дзюдо, футболу, волейболу та 
гирьового спорту. Щорічно в районі проходять традиційні Всеукраїнський 

турнір з боротьби дзюдо присвяченого Дню Перемоги на які приїздять 
учасники з різних областей та міст України. Вихованці спортивної школи 

успішно виступають на обласних, Всеукраїнських  та Міжнародних 
змаганнях. 4 вихованців являються членами збірної команди Кіровоградської 

області з боротьби дзюдо, 10 членами збірної області з гирьового спорту. За 
2016 рік  було підготовлено 4 першорозрядника та 86 спортсменів масових 

розрядів. 
      Значна фізкультурно-оздоровча робота проводиться за місцем роботи 

громадян. Прикладом цьому може бути її організація в ТОВ «Хлібороб»АПК 
«Розкішна», де на протязі року проводяться спортивно-масові заходи серед 



виробничих колективів з різних видів спорту. На належному рівні ця робота 
проводиться і на Побузькому феронікелевому комбінаті.  

Протягом дії районної програми районі проводились змагання з таких 
видів спорту: шахів, шашок, настільного тенісу, волейболу, футболу, 
баскетболу, дартсу, а також масові фізкультурно – спортивні змагання 

присвячені  святкуванню Масляної. «Дню Перемоги», «Дню незалежності», 
«Дню молоді», «Дню фізичної культури і спорту»  «Дня партизанської 

слави» «річницям Дня селища» та ін.. Всього наприклад  у 2016 році в районі 
проведено  26 спортивно-масових заходів та змагань в яких прийняли участь 

понад 6450 чоловік. Команди району приймали  участь у обласній спартакіаді 
серед міст та районів. Порівнюючи з 2012 року рейтинг району зріс з 15 до 9 

місця вже другий рік підряд команда посідає 9 місце рейтингу.  
       Значна робота по залученню широких верств населення до занять 

фізичної культури та спорту проводилась   відділом освіти, молоді та спорту 
та до 2015 року з центром фізичного здоров’я «Спорт для всіх». Проведено 

ряд спортивно-масових заходів, таких як «Всесвітній день здоров’я», 
«Всесвітній день бігу», «До дня людей похилого віку». Традиційними стали 

заходи «Свято села» які проводяться в селах району спільно з органами 
місцевого самоврядування.   
          Щорічно разом з військовим комісаріатом проводиться спартакіада 

серед допризивної та призивної молоді. Велика увага приділяється 
патріотичному вихованню. Другий рік поспіль команда району бере участь у 

патріотичному проекті «Захисник Кіровоградщини». 
        Велика увага в районі приділяється розвитку спорту ветеранів, які 

постійно приймають участь в районних, обласних та всеукраїнських 
змаганнях з таких видів спорту як футбол. 

        Станом на сьогодення матеріально-технічна база району становить: 
стадіони – 1, спортивні зали – 22 , басейн – 1,  тири – 2, майданчики з 

нестандартним обладнанням – 25, футбольні поля – 16,  інші майданчики – 52 
За час дії програми матеріально-технічна база району у 2013 році 

розширилась на 7 сучасних спортивних майданчика які були встановлені        
селищах Голованівськ та Побузьке, селах Межирічка, Грузька, Молдовка, 
Перегонівка, та Семидуби. В рамкам проведення Всеукраїнського місячника 

„Спорт для всіх – спільна турбота” було приведено в належних стан всі 
простіші спортивні споруди району. В цьому році  на ремонт та 

реконструкцію спортивних об’єктів використано 6,5 тис.грн  позабюджетних 
коштів. Для проведення цієї роботи було залучено понад 1420 волонтерів та 

спеціалістів з фізичної культури та спорту. 
       Особлива увага приділяється по підготовці до осінньо-зимового періоду 

експлуатації капітальних спортивних споруд. Так, майже всі спортивні зали 
були приведені в належний стан до початку учбового року, про що свідчать 

акти перевірки  готовності їх технічного та санітарного стану.  
Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації проводиться  

робота по попередженню перепрофілювання та безпідставної ліквідації 
спортивних споруд і майданчиків. 



Спортивних споруд, що відповідають міжнародним стандартам, на 
території району не має. 

        Питання поліпшення матеріально-технічної бази району знаходиться на 
постійному контролі відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації . 
Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 131 (додається). 
 



Слухали: Про стан виконання програми формування позитивного 
міжнародного  та інвестиційного іміджу Голованівського району на 2014-

2016роки. 
 
Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник управління 

економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, промисловості та 
надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 
 

Артвіх І.О.: 
 Шановні депутати! 

В районі затверджена Програма формування позитивного 
міжнародного та інвестиційного іміджу Голованівського району  на 2014-

2016 роки, яка розроблена  з урахуванням положень і завдань: 
Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року №1065 "Про 
вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні"; 

з урахуванням основних засад законів України: 

 "Про інвестиційну діяльність";  
"Про зовнішньоекономічну діяльність";  

"Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 
економіки з метою створення нових робочих місць»; 

та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють норми 
інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставкової діяльності в Україні. 

В районі зовнішньоекономічною діяльністю займалися: ДП 
«Голованівське ЛГ», ТОВ КЛК», ТОВ «Олександрія Лідер», ТОВ 

«Відродження» та  ТОВ «Георгбіосистем», СГ ТОВ «Урожай». 
Експортувалася продукція до країн світу: Молдова, Литва, Латвія, 

Румунія, Чехія, Польща.  
          Експортувалася продукція – харчові та мінеральні продукти, олія, 
лісоматеріали.    

Експортовано продукції на суму  2210,2 тис.дол.США. Імпорт -201 
тис.дол.США. 

            ДП «Голованівське лісове господарство» експортує деревину в Литву, 
Чехію, об’єм  постачання  не змінився   в порівнянні з попереднім роком. 

Договора   на поставку товару строком  на один рік будуть  заключні на 2017 
рік.  

Підприємство ТОВ «Олександрія –Лідер» п остачає  товар (щебінь) на 
Румунію, обсяг  утримується на тому ж рівні, що і в попередньому році. 

Договора  заключаються згідно  специфікації. 
ТОВ «Відродження» та ТОВ «КЛК» експортувало в країни Африки, Азії та 

Європи.    
За І півріччя поточного року обсяг експорту товарів у розрахунку на 

одну особу населення-68,3 дол.США. 
Залучення інвестицій та реалізація низки масштабних економічних та 

інфраструктурних проектів у секторах економіки, підтримка процесу 



формування  у сфері АПК, переробки та харчової промисловості дозволять 
поліпшити загальні економічні показники розвитку Голованівського району в 

кількісному вимірі.           
        Обсяг капітальних інвестицій за січень-червень 2016 року  становить 
72,469 млн.грн., що становить 115,5% до рівня І півріччя 2015 року. У 

розрахунку на одну особу населення 2338,1 грн., бо 2,% до обласного 
показника. Темп обсягу прямих іноземних інвестицій 100,9% до початку 

року. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу населення 100,9 
дол.США.Темп зростання іноземних інвестицій -99,3%. 

Відповідно до заходів Програми в поточному році залучався 
інвестиційний капітал на ДП «Голованівське лісове господарство»- 

(придбання техніки), ТОВ «Відродження», ТОВ»КЛК» - придбання 
обладнання, ПП»АВКУБІ»- устаткування і тестування обладнання. 

        Крім цього реконструйовано механічний склад напільного зберігання 
насіння соняшника, в олійно- пресовому  цеху встановлена  лінія гідратації 

олії потужністю до 120 тонн на добу,розпочато будівництво цеху екстракції. 
        Розпочато будівництво додаткових приміщень АФ»Хлібороб», 

проводиться реконструкція нафтової бази, що на станції Голованівськ. 
Сільськогосподарськими підприємствами продовжується оновлення і 
модернізація техніки. 

          Постійно здійснюються відповідні заходи щодо інформування 
громадян району з питань євроінтеграції: тематичні бесіди, виставки, 

викладки літератури, інформаційні експозиції. 
В травні місяці відбулася презентація постійно діючої книжково – 

ілюстративної виставки-перегляду «Україна на шляху до Європи», а для 
учнівської молоді проведено літературний круїз «Що читає Європа?».  

Тиждень розпочався з організації в читальному залі бібліотечної  стійки 
«Європейський книжковий хмарочос», де представлені видання про історію 

створення ЄС, про стан справ у країнах Євросоюзу, про перспективи вступу 
України до Європейської спільноти, книги європейських авторів.   

Також, виготовлено та розповсюджено пам’ятку користувачу «Молодь 
України за інтеграцію в Європу». 
З метою інформування жителів громади селища з питань європейської 

інтеграції, залучення учнівської молоді до активної творчої діяльності, 
виховання патріотизму, шанобливого ставлення до історії, культури, обрядів 

та традицій інших країн,  до Дня Європи в бібліотеці за підтримки Мережі 
центрів європейської інформації України, проходив європейський тиждень 

«Дізнайся про Європу більше». 
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації висвітлена інформація 

щодо об’єктів, які розташовані на території району для залучення інвесторів.  
В жовтні поточного року в м. Кіровоград пройшла агропромислова 

виставка «АгроЕкспо-2016» та  Центрально-Український інвестиційний 
форум, ярмарка.   Від Голованівського району  у  агропромисловій  виставці 

«АГРОЕКСПО-2016» взяли участь: 
 



№п

/п 

Назва 

підприємства 

Найменування продукції 

1 ТОВ 
«Метсервісгруп» 

М’який контейнер разовий,вироби із 
поліпропілену 

2 ДП 

«Голованівське 
лісове 

господарство» 

Бруски 

Вироби із деревини 
Зелена горщикова продукція 

3 ПТУ № 38 Роботи студентів   

 

           Район було представлено художнім колективом з святковою 
програмою.  Подана публікація до газети «Чисте Джерело» щодо проведення 
виставки «АГРОЕКСПО - 2016». 

          На виставці – ярмарку «АГРОЕКСПО-2016» було представлено стенд 
із зазначенням району. Також, промисловими підприємствами району, які 

брали участь у даній виставці, виготовлено прайс-листи, рекламні буклети із 
зазначенням власної продукції. 

  У Центрально-Українському інвестиційному форумі -   прийняли 
участь представники району: 

голова Голованівської районної державної адміністрації та представники 
малого і середнього бізнесу  

На ярмарці  реалізовувалась продукція  ТОВ «Відродження»- олія 
соняшникова, ТОВ «КЛК» борошно пшеничне , пп. Бербер О.П. овочі , пп. 

Коваленко О.М.- хлібобулочні вироби,  аграріїв району-крупи ячмінна, 
пшенична, гречана, горохова, олія. 
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 



8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 132 (додається). 

 
Слухали: Про   передачу комунального майна в оренду. 

 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Рокочук Д.С.: 
 Шановні депутати! 

З метою раціонального використання майна спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ Голованівського району та розглянувши 

клопотання установ, пропонується передати в оренду майно спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського району та 
встановити орендну плату 1 грн. за 1 кв.м. в рік, установам, які розміщені в 

адміністративному приміщенні за адресою: смт. Голованівськ, вул. Соборна, 
48, а саме: 

 - площею 682 кв.м. Голованівській районній державній адміністрації; 
 - площею 141 кв.м. фінансовому управлінні Голованівської районної 

державної адміністрації;  
 - площею 70 кв.м. відділу агропромислового розвитку Голованівської 

районної державної адміністрації; 
 - площею 179 кв.м. Голованівській селищній раді; 

 - площею 17 кв.м. КП «Кіровоградський науковий технічно-
лабораторний центр спеціальних видів робіт у будівництві»; 



 - площею 260 кв.м. Управлінню Пенсійного фонду в Голованівському 
районі; 

 - площею 57,8 кв.м. Голованівському районному центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді; 
 - площею 106 кв.м.  Об’єднаному Трудовому архіву селищних, 

сільських рад Голованівського району; 
 - площею 18 кв.м. Територіальному центру Голованівського району 

(гараж). 
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 



«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 133 (додається). 
 

Слухали: Про   передачу комунального майна у безоплатне 
користування. 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради 

 
Рокочук Д.С.: 

 Шановні депутати! 
 У зв’язку із закінченням терміну дії договорів про безоплатне 

користування та розглянувши клопотання даних установ, пропонується  
надати в безоплатне користування спільне майно територіальних громад сіл 

та селищ району, а саме нежитлові приміщення, терміном з 1 січня  2017 року 
по 31 грудня 2017 року установам, які фінансуються з державного бюджету: 

- площею 599,52 кв.м. Голованівській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській 
області (вул.Паркова, 11); 

- площею 99,8 Голованівському відділу поліції ГУНП в Кіровоградській 

області (вул. Соборна, 23); 
- площею 116 кв.м. Голованівському районному відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у 
Кіровоградській області (вул. Соборна. 23); 

- площею 354,84 кв.м. Управлінню соціального захисту населення 
Голованівської районної державної адміністрації (вул. Соборна, 23).  

Громадським, благодійним, релігійним організаціям :  
- площею 139,8 кв.м. районній організації Товариства Червоного Хреста 

України.  

Дякую за увагу. 

Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 



4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 134 (додається). 

 
Слухали: Про  затвердження технічної документації по нормативній 

грошовій оцінці земельної ділянки на території Перегонівської сільської 
ради. 

 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – в.о. начальника відділу 

Держгеокадастру у Голованівському районі. 

 
Рибак І.Ф.: 
 Шановні депутати! 

 На підставі статті 23 Закону України «Про оцінку земель» пропоную 
затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки площею 13,4477 га, що відводиться шляхом продажу права 
оренди терміном на 7 років на земельних торгах у формі аукціону із земель 

сільськогосподарського призначення, які перебувають в запасі для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської 

сільської ради. 
 

 
Голова районної ради: 



Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 135 (додається). 

 
Слухали: Про районну програму підтримки та збереження об’єктів і 
майна спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району на 2017-2020роки. 
 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 



 
Рокочук Д.С.: 

 Шановні депутати! 
У  зв’язку з необхідністю надання фінансової підтримки об’єктам 

спільної власності територіальних громад селищ та сіл району та враховуючи 

рекомендації постійної комісій районної ради  з питань бюджету, фінансів, 
управління комунальною власністю та соціально-економічного розвитку, 

пропонуємо затвердити районну програму підтримки та збереження об’єктів 
і майна спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

Голованівського району на 2017-2019 роки. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 
 



Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 136 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження районної програми забезпечення 

збереженості документів Національного архівного фонду та розвитку 
архівної справи в районі на 2017-2019роки. 

 
Інформує: Мороченець Ольга Всеволодівна – начальник архівного 
відділу районної державної адміністрації. 
 

Мороченець О.В.: 
 Шановні депутати!  

 З метою створення належних умов для зберігання, поповнення та 
використання Національного архівного фонду, зміцнення матеріально-
технічної бази архівного відділу Голованівської районної державної 

адміністрації  прошу затвердити районну Програму забезпечення 
збереженості документів Національного архівного фонду та розвитку 

архівної справи на 2017-2019 роки. 
 До заходів програми включено придбання картонажів, стелажів 

комп’ютерної техніки, підключення та оплата мережі Інтернет, підвищення 
рівня пожежної безпеки, зміцнення матеріально-технічної бази, придбання 

гігрометра,відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення на 
надання комунальних послуг. Орієнтовні обсяги фінансування: «2017 рік – 

29500», «2018 рік – 35150», «2019 рік – 22750». 
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 



4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 137 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації діяльності Об’єднаного Трудового 
архіву селищних, сільських рад Голованівського району на 2017-2019 

роки. 
 

Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 
 

Кучмій Б.Б.: 
 З метою створення належних умов для зберігання документів 

довгострокового зберігання, зміцнення матеріально-технічної бази 
Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад Голованівського 
району необхідно затвердити районну програму про створення соціально -

економічних умов для реалізації діяльності Об’єднаного трудового архіву 
селищних, сільських рад Голованівського району. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми становить: «2017 
рік – 286,1 тис.грн.», «2018 рік – 375,5 тис.грн.», «2019 рік – 449,2 тис.грн.». 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 



Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 138 (додається). 
 

Слухали: Про  районну програму сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Голованівському районі на 2016-2020роки. 
 

Інформує: Кучмій Б.Б. – голова районної ради. 
 

Кучмій Б.Б.: 



 З метою розвитку співпраці місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування району з інститутами громадянського 

суспільства щодо проведення консультацій влади з громадськістю, 
підвищення громадської активності та діяльності об’єднань громадян як 
важливих чинників вирішення питань економічного, соціального, 

гуманітарного, культурного розвитку району, успішного проведення 
необхідних реформ у різних сферах життя, створення умов для розвитку в 

районі громадянського суспільства пропонується затвердити районну 
програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Голованівському 

районі на 2016-2020 роки. Обсяги фінансування з районного бюджету: «2017 
рік – 18,0 тис.грн.», «2018 рік – 17,0 тис.грн.», «2019 рік – 20,0 тис.грн.», 

«2020 рік -20,0 тис.грн.». 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 



Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 139 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження районної цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017-2018роки. 
 

Інформує: Кучмій Б.Б. – голова районної ради. 
 

Кучмій Б.Б.: 
 

 Пропонується затвердити районну цільову соціальну програму протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДУ на 2017-2018 роки. Метою програми є зниження рівня 

захворюваності і смертності від ВІЛ/СНІДу, надання якісних і доступних 
послуг з профілактики та діагности ВІЛ-інфекції, послуг з лікування, 
медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, в рамках 

реформування системи здоров’я. Ресурсне забезпечення Програми – кошти 
районного бюджету: «2017 рік – 35,1 тис.грн.», «2018 рік – 35,1 тис.грн.».  

 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 



15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 140 (додається). 
 

Слхали: Про затвердження програми культурно-мистецького розвитку 

Голованівського району на 2017рік. 
 

Інформує: Кучмій Б.Б. – голова районної ради. 
 

Кучмій Б.Б.: 
Метою програми культурно-мистецького розвитку Голованівського 

району на 2017 рік є створення правових, економічних та організаційних 
умов для подальшого розвитку галузі «культура і туризм» в районі. 

Загальний обсяг фінансування заходів програми становить 784,00 тис.грн., в 
тому числі: за рахунок районного бюджету – 754,00 тис.грн, за позабюджетні 
кошти – 30,00 тис.грн. 

 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 



6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 141 (додається). 

 
Слухали: Про програму формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу Голованівського району на 2017-2019 роки.  
Інформує: Кучмій Б.Б. – голова районної ради. 

 
Кучмій Б.Б.: 

Метою Програми є створення умов для розширення міжнародного та 
міжрегіонального співробітництва, поліпшення інвестиційного іміджу 

району, просування продукції товаровиробників на внутрішні та зовнішні 
ринки, у тому числі за рахунок подальшого розвитку виставкової діяльності.  

Джерела фінансування програми – кошти підприємств-учасників, кошти 

міжнародних організацій, спонсорські кошти. 

Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 



 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 142 (додається). 
 

Слухали: Про районну програму по створенню соціально-економічних 
умов для реалізації статутної діяльності Голованівської організації 

інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 2017-2019роки. 
 

Інформує: Кучмій Б.Б. – голова районної ради. 
 

Кучмій Б.Б.: 
 Головною метою програми є створення соціально-економічних умов 

для реалізації статутної діяльності районної організації інвалідів, досягнення 
певних успіхів в інтеграції та адаптації інвалідів в суспільстві, організація 
дозвілля інвалідів. Загальний обсяг фінансування програми становить 2017-

2019 роки по 54000,00 грн. 
 

Запитання є? 
Немає. 



 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 143 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження Положення щодо порядку відшкодування 

депутатам районної ради витрат пов’язаних з депутатською діяльністю. 
 
Інформує: Рокочук Дмитр Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Рокочук Д.С.: 
 Шановні депутати! 



 З метою створення сприятливих умов для забезпечення участі 
депутатів районної ради у роботі районної ради пропонується затвердити 

Положення щодо порядку відшкодування депутатам районної ради витрат 
пов’язаних з депутатською діяльністю. Відшкодуванню підлягають витрати, 
пов’язані з участю депутата у роботі пленарних засідань, засідань постійних 

комісій, а також інших заходах, які проводить районна рада. 
 Депутатам відшкодовуються витрати на відрядження у розмірі 

встановленому законодавством України, на сьогодні це 30 грн. на добу. 
 Відшкодування здійснюється фінансово-господарським відділом 

районної ради при наявності карткового рахунку у банках України. 

Дякую за увагу. 

Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 



З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 144 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження Положення про призначення та виплату 
стипендій обдарованим учням та премій педагогічним працівникам.  

 
Інформує: Туз Сергій Віталійович – начальник  відділу освіти, молоді та 

спорту районної державної адміністрації. 
 

Туз С.В.: 
 Шановні депутати! 

 Положення про призначення та виплату стипендій районної державної 
адміністрації та районної ради одарованим учням та премій педагогічним 

працівникам регламентує порядок призначення та виплати стипендій 
переможцям ІІІ, ІУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів та ІІ, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, переможці 
обласної спартакіади школярів з фізичної культури та за високі досягнення у 

навчанні (Золота медаль) та досягнення у навчанні (Срібна медаль), 
переможцям Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсів, турнірів, 

чемпіонатів та педагогічним працівникам, які їх підготували. 
 Нагородження стипендіями учнів здійснюється після видання 

спільного розпорядження голови Голованівської районної державної 
адміністрації та Голованівської районної ради один раз на рік за підсумками  

навчального року в рамках заходів, присвячених Дню захисту дітей. 
 Фінансування видатків, пов’язаних із виплатою премій, здійснюється за 

рахунок загального обсягу асигнувань, що виділяються на утримання установ 
і закладів освіти та культури. 
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 



№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 145 (додається). 

 
Слухали: Про програму соціального і економічного розвитку 

Голованівського району на 2017рік. 
 

Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна   – начальник  управління 
економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, промисловості та 

надання адміністративних послуг  районної державної адміністрації. 
 

Артвіх І.О.: 
Шановні депутати та присутні!                           

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Голованівського  
району  на  2017   рік розроблена  відповідно до завдань і положень, 
визначених такими законодавчими та нормативними документами. 

Методичною основою розроблення програми є Закон України «Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України»  



Програма включає аналіз соціально-економічної ситуації в  за 2016 
рік, основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

району, показники діяльності комунальних підприємств, перелік об'єктів 
капітального будівництва, перелік галузевих програм. 

Програма визначає основні цілі та завдання економічного і 

соціального розвитку   та основні напрями розвитку на  2017 рік.  
Зміни і доповнення до Програми затверджуються районною радою. 

Звітування про виконання завдань Програми здійснюватиметься за 
підсумками року. 

Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району 
на 2016 рік є підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної 

привабливості району, поліпшення матеріального добробуту населення.   
Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери 

- зменшення обсягів будівельних робіт,  
- наявна заборгованість за спожиті енергоресурси ; 

- велика кількість підприємців, які припинили діяльність, над 
зареєстрованими; 

- недостатньо коштів  на проведення реконструкції об’єктів 
соціальної   сфери; 
- незадовільний  стан доріг комунальної власності. 

Пріоритети економічного і соціального розвитку 
- подальше впровадження стратегічного планування та програмно-

цільового бюджетування; 
- модернізація  промислового комплексу,  підвищення 

конкурентоспроможності місцевої продукції, реалізація пріоритетних  
інвестиційних проектів у промисловості; 

- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва; 
-      залучення в економіку вітчизняних та іноземних інвестицій,   

- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, 
впровадження реформ у житлово-комунальному господарстві, 

енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів; 
- забезпечення наповнюваності бюджету, проведення раціональної та 

ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, 

підвищення результативності бюджетних видатків;  
- забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних 

напрямках   розвитку, введенні в експлуатацію пускових об'єктів та об'єктів, 
які мають високу соціальну і економічну значимість; 

- підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня 
зайнятості, поліпшення  якості   та  доступності   освіти  і   медичного 

обслуговування, стабільності соціального захисту громадян, розвитку 
туристичного сектору, фізкультури і спорту; 

- створення комфортного для проживання середовища шляхом 
покращання екологічного стану та збалансованого використання природних 

ресурсів. 
Бюджетна та податкова політика 



  
 Очікувані результати 

- збільшення надходжень до районного бюджету, місцевих бюджетів,  
- спрямування видатків бюджету на утримання та розвиток соціально-

культурної сфери, житлово-комунального господарства, транспорту, 

соціальний захист населення; 
зменшення недоїмки до бюджету . 

Інвестиційна політика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Цілі та завдання на 2017 рік 

створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів по 
об'єктах промислового призначення; 

- залучення інвестицій в розбудову соціальної інфраструктури 
району; 

- формування сучасної забудови територій району; 
- залучення інвестицій в створення нових та утримання існуючих 

об'єктів благоустрою.  
Очікувані результати 

- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури; 
- відновлення промислового потенціалу;  
покращення стану навколишнього природного середовища. 

Промисловість 
Цілі та завдання на 2017  рік: 

розвиток і модернізація ДП «Межиріцький вітамінний завод» ДАК 
Укрмедпром» , 

пошук інвесторів для відновлення кар’єру по виробництву чарнокіту на 
базі Лебединського родовища; 

модернізація  та оновлення  потужностей  на діючих промислових 
підприємствах; 

впровадження сучасних технологій та ресурсозберігаючих процесів.  
Очікувані результати 

збільшення обсягів реалізації промислової продукції (робіт та послуг). 
СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
Демографічна ситуація, зайнятість населення, ринок праці та 

заробітна плата 
Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення 

стабільного розвитку громади.  
Основним фактором зменшення чисельності населення в районі, як і в 

Україні в цілому є  його природне скорочення. Так і в районі демографічна 
ситуація  характеризується зменшенням чисельності населення через його 

природне скорочення.  
Міграційний процес можна сказати не вплинув на зменшення загальної 

чисельності. 
Приріст  населення району стабілізується: 

 при належному рівні оплати праці,  



 при доступній та якісній освіті для кожного громадянина, при 
достатньому та доступному рівні медичного обслуговування населення,  

 при забезпеченні молодих сімей житлом та, звичайно, 

покращення екологічної ситуації  у  країні;  
буде покращено зайнятість молодих сімей .   

Освіта 
Реформування  мережі навчальних закладів створило умови для 

поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 
рівного доступу до якісної освіти, розв’язання питань кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення. 

            Систему загальної середньої освіти району, після проведеної 
реорганізації  становлять у складі новоствореного Голованівського 

освітнього округу 3 навчально-виховних об’єднань,  основу яких становлять 
3 опорних загальноосвітніх навчальних заклади 2 з них в селищах міського 

типу , у складі яких перебувають 24 філії, що знаходяться в сільській 
місцевості. Загалом системою загальної середньої освіти охоплено 2547 

дітей. Також до об’єднань входять 2 позашкільних  та 13 дошкільних 
навчальних закладів. 

             Систему дошкільної освіти складають  окрім 13 ДНЗ, ще 16 філій 
опорних закладів які віднесено до типу «загальноосвітній навчальний заклад-

дошкільний навчальний заклад», що дає можливість надавати якісні послуги 
дошкільної освіти населенню всього району. Системою дошкільної освіти 

району охоплено 956 дітей. 
             Планово проводиться поліпшення матеріально-технічної бази 
опорних закладів та їхніх філій. Модернізовано 4 котельні з метою 

зменшення витрат на енергоресурси, та поступового переходу на 
альтернативні види палива. 

            З метою забезпечення підвозу до опорних закладів у 2016 році 
придбано 2 шкільних автобуси. 

Навчально-виховний процес у закладах освіти району забезпечують 
449  педагогічних працівників. Мають вищу освіту на рівні спеціаліста – 396; 

незакінчену вищу на рівні бакалавра – 11; середню спеціальну освіту на рівні 
молодшого спеціаліста – 42.  Спеціалістів вищої категорії – 130; першої 

категорії – 138, другої категорії 69, спеціалістів 112. Вчителів методистів – 
13, старших учителів – 60. Працюючих пенсіонерів у загальноосвітніх 

навчальних закладах – 53, що становить 11,0%, із них керівного складу – 2.  
Проблемні питання: 

- недостатнє фінансування виконання протипожежних заходів 

підпорядкованих навчальних закладів; 
- забезпечення в достатній кількості шкільними автобусами опорних 

шкіл; 
- матеріально-технічна база опорних закладів; 

Цілі та завдання на 2017 рік: 
- створення умов для максимального задоволення суспільних потреб у 

якісних освітніх послугах; 



- системна робота щодо збереження здоров’я учнів, попередження 
асоціальних проявів та профілактики шкідливих звичок у молодіжному 

середовищі; 
- забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти, 

покращення матеріально-технічної бази; 

- формування якісного інформаційно-освітнього простору для 
задоволення потреб та інтересів територіальних громад. 

Очікувані результати: 
- забезпечення інтелектуального розвитку дітей, формування їх 

ціннісних орієнтацій, можливості дітей району долучитися до європейських 
та світових освітніх програм; 

- поліпшення якості надання освітніх послуг для населення, за запитом у 
якісних освітніх послугах; 

- досягнення результатів в МАН.  
Охорона здоров'я 

Структура медичних закладів району:  
Голованівська центральна районна лікарня, філія Голованівської центральної 

районної лікарні в смт Побузьке; 
Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги, в його складі: 
дві лікарські амбулаторії, три сільські лікарські амбулаторії та одна сільська 

лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, тридцять 
фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів.  

Зміцнення здоров'я населення, організація і забезпечення якісного і 
доступного медичного обслуговування  залишається одним зі стратегічних 

питань розвитку району. 
             В галузі «охорона здоров’я» накопичилось багато проблем, які 

потребували негайного вирішення.  
Діяльність галузі охорони здоров’я була направлена на покращення 

матеріально-технічної бази, а також покращення якості та доступності 
медичної допомоги.  

Основними завданнями є забезпечення належного функціонування 
медичних закладів. Кількість лікарняних закладів, а також кількість 
амбулаторно-поліклінічних закладів в районі в 2017 році є такою: 1 

центральна районна лікарня з поліклінікою та філією в смт Побузьке, і один 
центр первинної медико-санітарної допомоги. Лікувально-профілактичні  

заклади району забезпечені необхідними медикаментами для надання 
безкоштовної невідкладної медичної допомоги, холодильниками та 

телефонами. 
Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 56 чоловік. В 

Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги зараховані на 
роботу 2  лікарі- інтерни  із  загальної практики-сімейної медицини та   1 

лікар-педіатр. 
Але Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги 

продовжує  потребувати  забезпечення  лікарями загальної практики- 



сімейної медицини. Всі лікарі та середні працівники пройшли 
передатестаційні курси і атестовані своєчасно (мають І,ІІ та вищу категорії).  

За 9 місяців 2016 року не зареєстровано випадків материнської 
смертності.  

Показник малюкової смертності за той же самий період становить 

14,93‰. 
 Один раз на тиждень проводяться виїзди по населеним пунктам району 

дільничними лікарями. За потребою організовуються виїзди лікарів вузьких 
спеціальностей для надання медичної допомоги. 

Всі дані додаткових методів обстеження надсилаються до обласної 
лікарні для отримання поглибленої консультації вузькими спеціалістами.  

На завершальному етапі ремонт в сільській лікарській амбулаторії           
с. Клинове. 

Всього затверджено коштів по району на охорону здоров я̀ на січень-
вересень 2016 в сумі 17 735 060,00 грн., профінасовано в сумі 16 661 778,46 

грн.  
 

Проблемні питання 
 недостатнє фінансове забезпечення лікувально-профілактичних 
закладів району; 

 зношеність медичного обладнання медичних закладів; 
 недостня забезпеченість лікувально-профілактичних закладів 

первинної ланки медичним обладнанням;   
 недостатня забезпеченість санітарним транспортом первинної ланки;  

Цілі та завдання на 2017 рік 
Підвищення якості надання лікувальних послуг (відповідно до 

стандартів) шляхом запровадження сучасних технологій; забезпечення 
необхідним сучасним діагностичним та лабораторним   обладнанням,  

лікувальними   засобами   для проведення амбулаторного лікування. Основні 
зусилля спрямовувати на покращення якості та ефективності медичної 

допомоги, надання невідкладної медичної допомоги, пропаганду здорового 
способу життя, впровадження нових механізмів господарювання. 

Покращення якісного складу кадрів працівників лікувальних закладів 

(залучення молодих фахівців, забезпечення професійного росту, формування 
резерву керівного складу); 

проведення активної роботи із залучення в галузь позабюджетних 
коштів, спрямування їх на покращення матеріального забезпечення галузі;  

пошук додаткових джерел фінансування галузі  шляхом впровадження 
госпрозрахункових механізмів господарювання; 

запровадження єдиної медичної комп'ютерної мережі та електронної 
медичної картки пацієнта; 

подальший розвиток та удосконалення системи медичного 
страхування. 

 
Очікувані результати 



 задоволення потреб населення в якісній і доступній медичній допомозі; 
 покращення   показників   стану  здоров'я   населення  та 

демографічних показників. 
Культура та туризм  

Першоосновою економічного і культурного розвитку суспільства є 

результати інтелектуальної діяльності людини – науково-технічної і 
художньої творчості. Тому владою одним із важливих стратегічних завдань 

визначено підвищення культури громадян, створення максимально 
сприятливих умов для творчої роботи. 

Мережа закладів культури району системи Міністерства культури 
України налічує 62 установи і не змінилася в порівнянні з минулим роком. З 

них: 27 клубних закладів, 31 бібліотека, 2 музеї комунальної власності, 
Голованівська дитяча школа мистецтв та Побузька дитяча музична школа. 

Протягом 2016 року для поповнення фондів бібліотек району отримали 
2,3 тис. примірників книг із обмінно - резервного фонду ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського. 
Здійснили передплату періодичних видань у 2016 році в кількості 168 

видань на суму 10,8 тис. грн. 
У всіх бібліотеках району здійснювалось пріоритетне, пільгове 

обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників та 

ветеранів Другої світової війни, учасників АТО та їх сімей. 
Функціонує створений на базі районної бібліотеки для дорослих 

інформаційно – ресурсний центр, основним завданням якого є надання 
безкоштовних інформаційних послуг з питань правознавства для жителів 

району.  
Протягом 2016 року районна бібліотека для дорослих брала участь у 

обласному конкурсі до 160 - річчя І.Франка, здобули перемогу за створення 
буктрейлера «Балада про білу сорочку»; брали участь у обласному конкурсі 

популяризації знань про Європу, здобули перемогу та отримали грошовий 
грант на суму 800 грн.; брали участь у обласній молодіжній акції до 25-річчя 

незалежності України «Привітай Україну голосно!», представляли район на 
обласному радіо. 

На Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Мрії про Україну: 

дитячий погляд», присвяченого 25-й річниці незалежності України, 
представили свої роботи 14 користувачів районної бібліотеки для дітей. 

Янович Олександра здобула перемогу в обласному турі Конкурсу. 
На території району діє два початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних заклади- це Голованівська районна дитяча школа мистецтв та 
Побузька дитяча музична школа. 

Контингент учнів на 2016 – 2017 навчальний рік складає у 
Голованівській ДШМ  247  учнів, у Побузькій ДМШ – 157 учнів. 

Згідно районної цільової програми розвитку позашкільної освіти та 
підтримки обдарованої молоді 102 учні, які отримали призові місця на 

Всеукраїнських та обласних конкурсах та викладачі, які підготували цих 
учнів, нагороджені одноразовою стипендією на суму 12475 грн. 



Продовжували роботу заклади культури клубного типу щодо 
впровадження сучасних інноваційних форм та методів організації культурно 

-  масового дозвілля. 
Традиційними заходами у районі стали : 
- районне свято дитячої творчості «Мистецькі зірочки 

Голованівщини»; 
- районний літературно-мистецький фестиваль «Приятранське 

літо»; 
- районне свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти»; 

- районне свято різдвяної пісні «Різдвяні передзвони»; 
- масові народні гуляння «Ой на Івана та на Купала» та ін.. 

У 2016 році творчі колективи району брали участь у Всеукраїнських, 
обласних заходах: 

- в обласному святі театральних аматорських колективів  «Театральна 
весна Кіровоградщини» (Народний аматорський театр малих форм 

Голованівського РБК(керівник  Чабанюк Е.П.), 
- в районному різдвяному фестивалі народної творчості «Нова радість» 

м. Гайворон (вокально-інструментальний ансамбль «Троїсті музики» 
Голованівського РБК); 

- у  Всеукраїнському фестивалі – конкурсі вокально – хорового 

мистецтва  «Калиновий спів»( гурт української пісні «Сусіди» Побузького 
МБК ); 

- в обласній сільськогосподарській виставці – ярмарку «АГРО-ЕКСПО 
-2016»(вокальний колектив «Горлиця» Олександрівського сільського клубу.  

Було здійснено ремонт прибудови в районному будинку культури на 
184 тис.грн.,заміна вікон та дверей у Табанівському сільському клубі за 

позабюджетні кошти на суму 53,5 тис.грн. 
Цілі та завдання на 2017 рік 

- покращення технічного стану приміщень закладів культури шляхом 
проведення капітальних та поточних ремонтів, впровадження 

енергозберігаючих технологій та залучення відповідних коштів з усіх джерел 
фінансування; 

- проведення невідкладних протипожежних заходів; 

- забезпечення проведення на високому рівні культурно-мистецьких 
заходів, державних свят, фестивалів та конкурсів; 

- участь народних та аматорських колективів району, учнів 
позашкільних навчальних закладів у міжнародних, Всеукраїнських та 

обласних заходах, конкурсах та фестивалях. 
Очікувані результати 

- збереження мережі закладів культури і мистецтва району; 
- розвиток творчого потенціалу та організація змістовного дозвілля; 

- розвиток туристичної галузі в районі;  
- організація охорони культурної спадщини. 

Соціальне забезпечення, підтримка сім'ї, дітей та молоді 



Система соціального захисту та соціального забезпечення покликана 
забезпечити захист особистості в разі втрати працездатності, годувальника, 

безробіття, в старості, а також у інших випадках, передбачених чинним 
законодавством. Створення надійної, дієвої і доступної системи соціального 
забезпечення населення є одним з пріоритетних напрямків діяльності 

районної влади. 
Сфера надання соціальних послуг малозахищеним категоріям громадян  

останнім часом динамічно розвивається.  
Головною метою є підвищення ролі й авторитету сім’ї, сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді, захист прав, законних 
інтересів дітей,  утвердження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у 

різних  сферах суспільного життя, створення умов для повноцінного літнього 
відпочинку і оздоровлення дітей району. 

Агропромисловий розвиток  
В економіці району основне місце належить сільському господарству. 

Площа сільгоспугідь становить 77797 га, в тому числі ріллі 71191 га.  
Провідна роль у підвищенню ефективності роботи агропромислового 

комплексу району належить збільшенню валового виробництва 
сільськогосподарської продукції за рахунок інтенсивних чинників і в першу 
чергу підвищення продуктивності землі та тваринництва.  

Аналізуючи в цілому виробництво валової продукції за останні 5 років 
відмічаємо, що збільшення показника виробництва валової продукції 

обумовлене тільки за рахунок галузі рослинництва, що на пряму залежить від 
фактору погодних умов року і періодично коливається в бік зменшення чи 

збільшення.  
Показник виробництва валової продукції по сільськогосподарських 

підприємствах  складе у 2016 році 308513 тис. грн.  І в 2017 році очікуваний 
показник   передбачається в сумі 314 482 тис.грн.(102%). 

В господарствах району галузь тваринництва не розвивається. Це 
обумовлено тим, що втрачаються ринки збуту продукції до Росії, а не всі 

переробні підприємства витримують конкуренцію на європейському ринку. 
Сюди можна віднести галузь молочного та м’ясного скотарства, свинарства, 
вівчарства. Такі галузі як кролівництво, птахівництво та бджільництво в 

основному займається населення району. 
Під урожай наступних років запланована площа посіву культур 

зернової групи становить близько 35,5 тис. га, що приблизно на 4 тис. га 
менше в порівнянні з 2016 роком, дане зменшення відбудеться за рахунок 

зменшення площ посівів озимих зернових культур. На 2017 року заплановане 
незначне зростання посіву соняшнику та сої та кукурудзи  оскільки дані 

культури є більш економічно привабливими. Згідно розрахунків у галузі 
тваринництва, враховуючи вище наведені фактори, значного росту 

виробництва продукції не прогнозується.   
Програми по вирощуванню зернових та олійних культур буде виконано 

шляхом вирощування зерна та соняшнику по інтенсивних технологіях, які 
базуються на комплексному використанні біологічного потенціалу сучасних 



сортів та гібридів, оптимізації мінерального живлення, застосування 
високоефективних хімічних засобів захисту рослин, удосконалення 

комплексів спеціалізованих машин для вирощування, збирання та 
післязбиральної доробки урожаю. 

На 2017 рік як і в попередні роки посів в районі цукрових буряків не 

передбачається у  зв’язку з тим, що вирощування цукрових буряків досить 
складне і специфічне, воно найбільш матеріало-, енерго-, і трудомістке, з 

унікальною технологією, що потребує висококласного обладнання та 
бурякової техніки, та ще й поступається прибутковістю таким культурам як 

соняшник, ріпак, соя, тощо. 
Площа плодових культур по сільгосппідприємствах залишиться на 

рівні минулого року. 
Проблемні питання  

Головною проблемою розвитку галузі сільського господарства є не 
стабільність, не передбачуваність та не прогнозованість цінової ситуації в 

державі з відповідним паритетом цін, що безпосередньо впливає на 
собівартість продукції та структуру виробництва сільгосппродукції.  

Очікувані результати 
забезпечення стабільного та ефективного функціонування 

агропромислового комплексу; 

перетворення аграрного комплексу у високоефективний, 
конкурентоспроможний сектор економіки; 

підвищення ефективності використання наявного ресурсного 
потенціалу; 

оновлення матеріально – технічної бази сільськогосподарського 
виробництва; 

інтенсифікація сільськогосподарського виробництва шляхом інтеграції  
сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств, що 

сприятиме збільшенню обігових коштів, скороченню витрат на виробництво 
продукції, збільшенню рентабельності; 

не допускати скорочення маточного поголів’я великої рогатої худоби 
та свиней; 

не допускати зниження виробництва валової продукції в порівнянні з 

відповідним  періодом. 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

розвитку Голованівського району  на 2017 рік  
 

№ 

з/п 

Показники Одиниця  

виміру 

2017 р. до 

2016 р., 

% 

1. Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах  
підприємств  

тис. грн. 
104 

2. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу 
грн. 

105 



3. Обсяг виробництва валової продукції у сільськогосподарських 

підприємствах  
(у цінах 2010 року) 

тис.грн. 

 
% до 

попереднь

ого року 

102 

 
х 

4. Обсяг виробництва валової продукції на сільського мешканця  

сільськогосподарськими підприємствами  
(у постійних цінах ) 

грн. 102 

5. Обсяг капітальних інвестицій тис.грн. 106,9 

6. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу  грн. 108,1 

7. Обсяг прямих іноземних інвестицій   тис. дол. 

США 

101,5 

8 Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій  

у % до 

попереднь
ого року  

х 

9. Обсяг прямих  іноземних інвестицій на одну особу 
дол.США 101,5 

10. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних 

осіб 

тис.грн. 104,5 

11. Темп зростання товарообороту підприємств - юридичних осіб % до 

попереднь
ого року 

х 

12. Обсяг експорту товарів  тис. дол. 

США  

102,2 

 Темп зростання обсягу експорту товарів  % до 
попереднь

ого року 

х 

13. Середньомісячна заробітна плата грн. 123,5 

14. Темп зростання середньомісячної заробітної плати % до 

попереднь
ого року 

х 

15. Працевлаштовано громадян на нові робочі місця  осіб 136 

 
 

Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 



4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 146 (додається). 

 
Слухали: Про районний бюджет на 2017 рік. 

 
Інформує: Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації. 
 

Дудар В.С.: 
 Шановні депутати! 

На підставі статті 64, 69, 77, 89, 91 Бюджетного кодексу України 
пропонується затвердити проект рішення «Про районний бюджет на 2017 
рік», та визначити на 2017 рік: 

- доходи районного бюджету у сумі 191794,662 тис. грн., у тому числі 
доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 189957,362 тис. грн., 

доходи спеціального фонду районного бюджету – у сумі 1837,3 тис. грн., 
згідно з додатком 1 до цього рішення; 

- видатки районного бюджету у сумі 191794,662 тис. грн., у тому числі 
видатки загального фонду районного бюджету – у сумі 189937,362 грн. та 

видатки спеціального фонду районного бюджету – у сумі 1857,3 грн.; 



- профіцит районного бюджету у сумі 20,0 тис. грн., в тому числі 
загального фонду районного бюджету 20,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до 

цього рішення. 
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 20,0 тис. грн. 

згідно з додатком № 2 до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
районного бюджету на 2017 рік відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами, у тому числі по загальному фонду 189938162 грн. та 
спеціальному фонду 1837,3 тис. грн. згідно з додатком № 3 до проекту 

рішення. 
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів 

районного бюджету у сумі 1000,0 тис. грн.  
4.  Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти  згідно  з  

додатком № 4 до проекту рішення. 
5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде 

здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до 
проекту рішення. 

        6. Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 
935,662 тис. грн.. 

        7. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду 

районного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:  
оплата праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  

забезпечення продуктами харчування; 
оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню; 
поточні трансферти місцевим бюджетам; 

видатки на оплату послуг з охорони комунальних закладів 
культури; 

забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації, виробами     
медичного призначення для індивідуального користування. 
 

8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на 
реалізацію районних програм у сумі 2886,8 тис. грн. згідно з додатком 6 до 

цього рішення. 
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право районній державній адміністрації  отримувати у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування 

цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107


10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в 
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України 
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у 

натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань. 

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 
2017 рік: 

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 
Бюджетного кодексу України; 

джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України; 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені 

статтями 69
1
, 97,101 Бюджетного кодексу України. 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, 

визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України. 
14. Надати районній державній адміністрації право протягом 2017 

року: 
1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної 

ради про районний бюджет розподіл та перерозподіл, зміни обсягів 
субвенцій з державного бюджету у розрізі тимчасової класифікації видатків 

районного бюджету, а саме субвенцій на: 
виконання державних програм соціального захисту населення, 

виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та 
допомог; 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
голів; 

2) затверджувати протягом року,  у разі внесення змін розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації та рішенням обласної ради, за 
погодженням з постійною комісією районної ради  з питань бюджету, 

фінансів, управління комунальною власністю та соціально-економічного 
розвитку зміни обсягів медичної  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам та  зміни обсягів цільових коштів на лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет з наступним їх затвердженням районною радою; 

3) у разі передбачення району додаткових міжбюджетних трансфертів з 
державного бюджету - за погодженням з постійною комісією районної ради  з 

питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально-
економічного розвитку затверджувати розподіл та перерозподіл, зміни 

обсягів зазначених трансфертів між сільськими, селищними бюджетами та 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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головними розпорядниками коштів районного бюджету з наступним їх 
затвердженням районною радою. 

4) затверджувати обсяги субвенцій, що передаються районному 
бюджету з обласного, сільських, селищних бюджетів,  з наступним внесенням 
змін до рішення районної ради про районний бюджет. 

15. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди 
з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного 

кодексу України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
 16. Рекомендувати  органам місцевого самоврядування та зажадати від 

Голованівського відділення Гайворонської державної фіскальної служби  
забезпечити у 2017 році виконання затверджених місцевими радами 

показників податкових і неподаткових надходжень загального та 
спеціального фондів місцевих бюджетів району. 

Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 



Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 147 (додається). 
 

Слухали: Про план діяльності Голованівської районної ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2017рік. 

 
Інформує Рокочук  Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Рокочук Д.С.: 
 Шановні депутати! 

          Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про засади 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні органи 
затверджують плани діяльності з підготовки ними  проектів  регуляторних 

актів на наступний календарний рік. 
 План діяльності районної ради з підготовки регуляторних актів на 

2017 рік включає 3 проекта, а саме про внесення змін до діючих 
регуляторних актів.  

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 



12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 148 (додається). 

 
Слухали: Про план роботи Голованівської районної ради на 2017рік.  

 
Інформує Рокочук  Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Рокочук Д.С.: 
 Шановні депутати! 

 Пропонується затвердити План роботи районної ради на 2017 рік 
поквартально, та встановити орієнтовні дати проведення пленарних засідань: 

І квартал – 31 березня 2017 року, ІІ квартал – 30 червня 2017 року, ІІІ квартал 
– 29 вересня 2017 року, УІ квартал – 15 грудня 2017 року. До плану включено 
розгляд 14 питань, але питання будуть вноситись до порядку денного сесій 

по мірі надходження. 
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 



 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 149 (додається). 
 

Слухали: Про звіти депутатів районної ради перед виборцями. 
 

Інформує Рокочук  Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
Рокочук Д.С.: 

    Шановні депутати! 
 Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради періодично, але не рідше 
одного разу на  рік,  зобов'язаний  звітувати  про свою роботу перед 
виборцями відповідного  виборчого  округу.   

      Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості  про його  
діяльність  у раді та в її органах,  до яких його обрано,  а також про його 

роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами  рішення,  про  
хід  їх виконання,  про особисту участь в обговоренні,  прийнятті та в 



організації виконання рішень ради, її  органів, а також доручень виборців 
свого виборчого округу.  

 Рада визначає  орієнтовні  строки  проведення звітів депутатів 
місцевої ради перед виборцями.  
 Враховуючи викладене пропонується визначити січень місяць 

кожного року терміном проведення звітів депутатами районної ради перед 
виборцями у відповідних виборчих округах, відповідно до рішення районної 

ради від 15 липня 2016 року 3 83 «Про закріплення депутатів 
Голованівського району сьомого скликання за виборчими округами району». 

 Протягом тижня після проведення звіту депутати надаються 
інформацію до районної ради за формою, затвердженою даним рішенням.  

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 



З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 150 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження списку присяжних Голованівського 
районного суду. 

 
Інформує: Рокочук  Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Рокочук Д.С.: 
30 жовтня 2016 року набрав чинності Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів», згідно якого списки присяжних мають бути сформовані 
відповідно до процедури, передбаченої цим Законом, протягом шести 

місяців.  
Тому, пропонується затвердити список присяжних Голованівського 

районного суду у кількості 35 осіб строком на 3 роки. 

Список додається до проекту рішення. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 



16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 151 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до Положень районної ради. 

 
Інформує: Рокочук  Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Рокочук Д.С.: 
 Шановні депутати! 

 Постійна комісія районної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності рекомендує внести зміни до Положень Голованівської районної 

ради про Почесну грамоту Голованівської районної ради і районної 
державної адміністрації та про Почесну грамоту Голованівської районної 
ради та Грамоту районної ради , а саме підпункт 8.3 виключити а пункт 9 

викласти в такій редакції: «До Почесної грамоти та Грамоти Голованівської 
районної ради може вручатися цінний подарунок та квіти. Видатки на ці цілі 

здійснюються за рахунок коштів загального фонду районної ради, 
передбачених районним бюджетом». 

 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 



 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 152 (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін до районної  комплексної програми  
соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та 
вшанування пам’яті загиблих на 2016-2020роки. 

 
Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
 

Дудник А.А.: 
 Шановні депутати! 
 Пропонується внести зміни до районної  комплексної програми  

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016-2020 роки, а саме доповнити заходами «Забезпечення 
безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей учасників АТО, в тому 



числі дітей загиблих учасників АТО» та «Забезпечення санаторним лікування 
учасників АТО». 

Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 153 (додається). 

 



Слухали: Про внесення змін до програми  соціального захисту 
малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
Голованівського району на 2016-2020року. 
 

Інформує  Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник  управління 
соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
 

Дудник А.А.: 
 Необхідно внести зміни до програми  соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Голованівського району на 2016-2020року виклавши пункт 22 заходів в новій 
редакції: 

- до роковин Чорнобильської катстрофи забезпечувати наданням 
матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та 
подарунковими наборами дітей. Постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС; 
- придбання санаторно-курортних путівок для громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Дякую за увагу. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій  Миколайович за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 



16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 154 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до районної цільової соціальної програми 

«Молодь Голованівщини» на 2016- 2020 роки. 
 

Інформує: Туз Сергій Віталійович – начальник відділу освіти, молоді та 
спорту районної державної адміністрації. 

 
Туз С.В.: 

 Шановні депутати! 
Пропонується внести зміни до районної цільової соціальної Внести 

зміни до районної цільової соціальної програми «Молодь Голованівщини»: 
1. У додатку 2 «Напрями реалізації та заходи районної цільової 

соціальної програми «Молодь Голованівщини на 2016-2020 роки»: 

- слова «Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації» 
замінити словами «Відділ освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації»; 
- слова «Відділ культури та туризму райдержадміністрації» замінити 

словами «Відділ культури, туризму та культурної спадщини 
райдержадміністрації»; 

- слова «Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з 
громадськістю та у справах преси і інформації апарату 

райдержадміністрації» замінити словами «Відділ організаційної роботи 
та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації»; 

- слова «Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації» замінити 
словами «Комунальний заклад «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», Комунальна установа «Голованівська 
центральна районна лікарня». 
 



2. Пункт 8 додатку 2 «Напрями реалізації та заходи районної цільової 
соціальної програми «Молодь Голованівщини на 2016-2020 роки» викласти в 

редакції згідно з додатком. 
Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 155 (додається). 



Слухали: Про внесення змін до районної програми по створенню 
соціально-економічних умов для реалізації статутної діяльності 

Голованівської районної організації ветеранів України на 2016-
2017роки. 
Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
 

Дудник А.А.: 
 Шановні депутати! 

 Пропонується внести зміни до районної програми по створенню 
соціально-економічних умов для реалізації статутної діяльності 

Голованівської районної організації  ветеранів України на 2016-2017 роки, а 
саме викласти «Перелік заходів Громадської організації Голованівської 

районної організації ветеранів України на 2016-2017 роки по виконанню 
Статутної діяльності» в новій редакції. 

Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 



23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 156 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до рішення районної ради. 

 
Інформує Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 

 
Кучмій Б.Б.: 

 Проаналізувавши стан відвідування депутатами засідань постійних 
комісій, та враховуючи заяву депутата районної ради Туза С.В., пропоную 

внести зміни до рішення районної ради від 9 грудня 2015 року № 10 «Про 
обрання постійних комісій районної ради VII скликання», а саме: 

- виключити зі складу постійної комісії з питань аграрної політики та 
земельних відносин Лободюка Юрія Михайловича, депутата районної ради 
та Погорєлова Олега Валерійовича, депутата районної ради; 

- обрати головою постійної комісії з соціальних питань Тернавську Олену 
Григорівну, депутата районної ради, замість Туза Сергія Віталійовича; 

- включити до складу постійної комісії з питань регламенту, депутатської 
діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронним органами 

та боротьби з корупцією Лободюка Юрія Миколайовича, депутата районної 
ради; 

- включити до складу постійної комісії районної ради з соціальних питань 
Погорєлова Сергія Леонтійовича, депутата районної ради.  

Дякую за увагу. 
 

Запитання є? 
Немає. 

 
Виступили: 
Бугаєнко О.П. – із запитанням до Туза С.В. про причину складення ним 

повноважень голови комісії з соціальних питань. 
 

Туз С.В. – з відповіддю в контексті поставленого запитання. 
 

Бугаєнко О.П. – із пропозицією виключити з проекту рішення частину 2 
пункту 1 «обрати головою постійної комісії з соціальних питань Тернавську 



Олену Григорівну, депутата районної ради, замість Туза Сергія 
Віталійовича». 

 
Голова районної ради: 
 

Прошу голосувати за пропозицію депутата районної ради Бугаєнко О.П. 
№  
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович проти 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

6 Гребенюк Микола Петрович за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович проти 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 

22 Чушкіна Надія Василівна проти 

23 Чушкін Олексій Іванович проти 

Усього:   23 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  19 

«проти»    -  04 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято.  

 

Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 



З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

 

№  
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович проти 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

6 Гребенюк Микола Петрович за 

7 Іщак Олександр Валентинович за 

8 Комашко Григорій Віталійович за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович проти 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 

22 Чушкіна Надія Василівна проти 

23 Чушкін Олексій Іванович проти 

Усього:   23 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  19 
«проти»    -  04 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 157 (додається). 

Всі питання, які виносилися на розгляд дванадцятої сесії  районної ради 

сьомого скликання, розглянуто. 

Дванадцяту сесію районної ради оголошую закритою. 

Голова районної ради        Б.Кучмій 


