
   

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання шістнадцятої  сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

29 вересня 2017 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.40 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 23 

Відсутні - 11 
 

Президія: 
Кучмій Богдан Борисович – голова Голованівської районної ради. 

Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради.  
 

Головує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради.  
  

На шістнадцятій сесії присутні, згідно з даними реєстрації  23  
депутатів. 
 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  

2 Бучацький Андрій Миколайович 

3 Говорун  Ярослав Петрович 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна 

5 Гребенюк Микола Петрович 

6 Іщак Олександр Валентинович 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна 

8 Кравчук Ігор Петрович 

9 Комашко Григорій Віталійович 

10 Комашко Михайло Станіславович  

11 Копієвський Михайло Дмитрович 

12 Кучмій Богдан Борисович 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  

14 Лепетун  Юрій Петрович  

15 Лободюк Юрій Михайлович 



16 Сигляк Галина Володимирівна 

17 Рокочук Дмитро Сергійович 

18 Свердликівський Віктор Олександрович 

19 Тернавська Олена Григорівна 

20 Туз Сергій Віталійович 

21 Цобенко Руслан Олександрович 

22 Чушкіна Надія Василівна 

23 Чушкін Олексій Іванович 

 
 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Голова районної ради оголосив шістнадцяту сесію районної ради сьомого 

скликання 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: 

Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 
На шістнадцятій сесії районної ради пропонується розглянути наступні 

питання:  
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

1.Про звіт про виконання показників Програми соціального і економічного 
розвитку Голованівського району на 2017 рік за 6 місяців поточного року. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, 
інфраструктури, промисловості та надання 

адміністративних послуг районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

2. Про підготовку навчальних закладів району до нового 2017/2018 
навчального року. 

Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної 

адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

3. Про стан виконання районної програми «Вчитель» на 2014-2020 роки. 



Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної 

адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

4. Про стан виконання районної програми забезпечення молоді житлом на 
2014-2017 роки. 

Інформація: Белінської Олени Олександрівни – начальника 

відділу регіонального розвитку, містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

5. Про стан виконання районної програми санаторного оздоровлення 

ветеранів війни та інвалідів на 2016-2020 роки. 
Інформація:Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

6. Про стан виконання районної комплексної соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2017 роки. 
Інформація:Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

7. Про стан виконання районної комплексного програми соціальної 
підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

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

Інформація:Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

8. Про стан виконання програми зайнятості населення Голованівського 
району на період до 2017 року. 

Інформація:Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації. 
Кравченко Людмили Павлівни – директора 

Голованівського районного центру зайнятості. 
 
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 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25 
грудня 2015 року № 28. 

Інформація:Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

10. Про звіт про виконання районного бюджету за 8 місяців 2017 року. 
Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

11. Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 
147 «Про районний бюджет на 2017 рік». 

Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

12. Про продовження терміну дії контракту з директором комунального 

закладу «Музей історії Голованівського району». 
Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника 

відділу культури, туризму та культурної спадщини 
районної державної адміністрації. 

 
 

Слухали: інформацію голови районної ради про формування порядку 
денного пленарного засідання шістнадцятої сесії та пропозиції постійних 

комісій районної ради щодо доцільності внесення до порядку денного 
чергової шістнадцятої сесії районної ради  наступних питань: 
 

 «Про стан виконання районної комплексної програми з розроблення 
(оновлення) містобудівної документації територій та створення 

містобудівного кадастру Голованівського району на 2015-2018 роки»; 
« Про стан виконання районної програми забезпечення молоді житлом на 

2014-2017 роки»; 
«Про стан виконання районної протиепізоотичної програми профілактики та 

боротьби з африканською чумою свиней на 2016-2017 роки»; 
«Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 
року»; 

«Про надання дозволу на придбання службового житла»; 
«Про надання дозволу на передачу комунального майна в оренду»; 



«Про затвердження районної комплексної програми охорони навколишнього 
природного середовища в Голованівському районі»; 

«Про внесення змін до програми створення належних умов для 
обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інших 
клієнтів у Голованівському районі на 2016-2018 роки»; 

«Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці 
земельних ділянок на території Побузької селищної ради»; 

«Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці 
земельних ділянок на території Перегонівської сільської ради»; 

«Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці 
земельних ділянок на території Троянської сільської ради». 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

3 Говорун  Ярослав Петрович за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

5 Гребенюк Микола Петрович за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович за 

16 Сигляк Галина Володимирівна за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович 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 

Усього:   23 
 

З них: 

«За»    -  22 

«проти»    -  00 

«утрималось»  -  00 

«не голосувало»  -  01 

Прийнято 

 
 



Голова районної ради поставив на голосування порядок денний в 
цілому, з урахуванням підтриманої пропозиції. 

  
Чи є інші пропозиції? 
Немає. 

Прошу голосувати. 
 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович не голосував  

3 Говорун  Ярослав Петрович за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

5 Гребенюк Микола Петрович за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович за 

16 Сигляк Галина Володимирівна за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович 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 

Усього:   23 

З них: 
«за»    -  22 

«проти»    -  00 
«утрималось»  -  00 

«не голосувало»  -  01 
Прийнято 

 

Голова районної ради: 
 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
 

Слухали: «Про звіт про виконання показників Програми соціального і 
економічного розвитку Голованівського району на 2017 рік за 6 місяців 

поточного року» 



Інформує: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника управління 
економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, промисловості та 

надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 
 
         Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку у 2017 році слід 

відзначити, що завдяки спільній роботі влади, бізнесу та громадськості 
вдалося закласти фундамент для подальшого розвитку району. 

          В економіці району досягнуто позитивні тенденції в інвестиційній 
діяльності, приросту обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, 

вирішенні ряду соціальних питань. 
        Є зростання промисловості. На сьогодні є результат – обсяг 

промислового виробництва склав  більше 850 млн.грн., а реалізовано готової 
товарної  продукції на  суму майже мільярд гривень (без урахування ТОВ 

«Метсервісгруп», ТОВ «Побузький завод абразивів»), що склало 101%.  
Питома вага виробництва припадає на переробну галузь. 

       У промисловому   колі  району  на 01 липня 2017 року налічується  13 
підприємств, де зайнято більше 2000 працюючих. 

Стабільно нарощують обсяги виробництва такі потужні промислові 
підприємства, як  ТОВ «Відродження»,  ДП «Голованівський ЛГ» . 
        Актуальним питанням залишається відновлення роботи Межиріцького 

вітамінного заводу. 
         Показник  середньомісячної  заробітної плати  по нашому району у І 

півріччі  поточного року сягає більше 5650 грн. на одного працюючого що  
більше майже  на 50% у порівнянні із 2016 роком, при затвердженій програмі 

соціального і економічного розвитку району на 2017 рік - 5180 грн.  За 
рахунок добросовісних суб’єктів господарювання вже на сьогодні даний 

показник перевиконано. 
В даний розрахунок включені звітності  підприємств реального сектору 

економіки і  бюджетників. 
А в галузі  сільського господарства  район  займає  перші місця по її  

росту.  І по підприємствам облікового кола вона  складає 6849,5 грн. на 
одного працюючого, що становить 161,5 % до відповідного періоду минулого 
року.    

Станом на сьогодні  кращі показники мають АФ «Хлібороб» у формі 
ТОВ  середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості майже 

10 тис.грн., ФГ «Колосок ВТ»- більше 5 тис.грн. 
         Гарно спрацювали підприємства промисловості, де середньомісячна 

зарплата також висока: 
ДП  «Голованівське лісове  господарство», ТОВ «Відродження»,ТОВ 

«Олександрія Лідер». 
За дорученням голови облдержадміністрації доведено завдання до 

кінця року збільшити середню зарплату до 70 відсотків до рівня 
попереднього року, що і буде виконано.   



       Заборгованість із заробітної плати станом на 01 липня 2017 року в районі 
становить  492,6 тис.грн., з них 377 тис.грн. по підприємству ДП «МВЗ» ПАТ 

«Укрмедпром», та на КП «Аква-Сервіс 07»  115,2 тис.грн. 
         На вітамінному заводі  1 серпня поточного року проведено виплату 
заборгованої заробітної плати в сумі більше 422 тис.грн., а також інші 

платежі до бюджетів усіх рівнів.  
Стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати даних 

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

плати, стипендій та інших соціальних виплат.  
 Ще основним результатом здійснення  заходів в районі стало 

забезпечення надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.  
Загальний фонд у січні-червні 2017 року виконано в сумі 44 868,2 

тис.грн., що на 39,9% більше планових завдань (32 079,9 тис.грн.) 
Не виконано бюджет до затвердженого плану доходи загального фонду 

– Свірнівської сільської ради, плата за землю -  Побузька селищна рада, 
Вербівської сільської ради, Ємилівської сільської ради, Журавлинської 

сільської ради, Крутеньківської сільської ради, Лебединської сільської ради, 
Межеричківської сільської ради, Молдовської сільської ради, 
Наливайківської  сільської ради, Перегонівської сільської ради,  

Розкішненської сільської ради, Свірнівської сільської ради, Семидубської 
сільської ради, Шепилівської сільської ради. 

    Органами Пенсійного фонду України в області вживалися заходи щодо 
наповнення бюджету фонду власними коштами, своєчасного призначення, 

перерахунків та фінансування у повному обсязі пенсійних виплат, зменшення 
заборгованості зі сплати страхових внесків.  

    Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01 
липня 2017 року. 

        Упроваджувалися значні інвестиційні проекти, які стануть точками 
розвитку регіону.       

      Значні обсяги коштів з державного бюджету виділялися для розвитку 
інфраструктури району. 
        Високий рівень освоєння коштів державного фонду регіонального 

розвитку у минулих роках свідчить про злагодженість у роботі усіх гілок 
влади. Торік повністю реалізовано проекти за  кошти субвенції, ще 2 буде 

реалізовуватися у 2017 році. 
        На етапі завершення капітальний ремонт поліклініки на суму 1 мільйон 

370 тисяч гривень. Активно продовжується капітальний ремонт входу 
головного корпусу Голованівської ЦРЛ на суму в розмірі 521 тисячі гривень.  

          Вже завершився демонтаж нежилої будівлі рентген-кабінету на 
території лікарні на загальну суму 357 тисяч гривень.  

         Далі в планах капітальний ремонт операційної  та приймального 
відділення на загальну суму 1 мільйон  553 тисячі гривень. Також планується 

капітальний ремонт системи аварійного живлення головного корпусу 



Голованівської ЦРЛ на суму 358 тисяч гривень і  фасаду інфекційного 
корпусу на загальну суму 309 тисяч гривень. 

  Наш район аграрно- промисловий, тому соціальний та економічний 
розвиток території напряму залежить від розвитку галузі 
сільськогосподарського виробництва. 

У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 10 ТОВ і АФ, 
ФГ -90, 2 приватних підприємства та 1996 одноосібників. 

         Спостерігається збільшення ВП до відповідного періоду минулого року. 
Так станом на 01 липня 2017 року обсяги валової продукції сільського 

господарства складали 38,810 млн. грн. (за оперативними даними) –114%, і у 
сільськогосподарських підприємствах ріст – 0,240 млн. грн. –108,5%.     

      Голованівщина продовжує утримувати лідерські позиції в аграрному 
секторі. Незважаючи на посуху останніх років, район входить до п’ятірки 

найкращих по збору ранніх зернових.  
       Станом на 01 липня 2017 року обсяги валової продукції сільського 

господарства склали 38,810 млн. грн. (за оперативними даними) –114%, і у 
сільськогосподарських підприємствах ріст – 0,240 млн. грн. –108,5%.     

          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 3419 грн. за 1 га. Також деякими суб’єктами господарювання 
сплачується орендна плата в розмірі 7-8% та 10%. 

В оренді орних земель запасу та резервного фонду знаходиться             
4861,57 га. Зареєстровано 226 договорів оренди. Середній розмір орендної 

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

У січні–червні 2017 року автотранспортними підприємствами 

Голованівського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними 
особами–підприємцями) перевезено 52,6 тис.т вантажів, що на 34,9% менше 

ніж у січні–червні 2016р., вантажооборот становив 38% рівня січня– 
червня 2016р. і склав 2 млн.ткм.  

Питома вага вантажних перевезень по району у загальному обсязі 
вантажних перевезень по області склала 0,8%.  

У січні–червні 2017р. перевізниками Голованівського району 
перевезено 

13,7 тис. пасажирів, що на 12,3% більше ніж у відповідному періоді 
минулого року, пасажирооборот збільшився на 17,7% і склав 1,6 млн.пас.км. 

Питома вага пасажирських перевезень по району у загальному обсязі 
пасажирських перевезень по області склала майже 0,1%.  



         Приділялася увага розвитку галузі освіти, медицини.  
Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, 

видатки на утримання, капітальні видатки): 
          Освітянська галузь району має бюджет на 2017 рік -84,7 млн.грн.  
З них профінансовано на 01 липня 2017 року – 46,9 тис.грн. (Зарплата – 40,8 

млн.грн, енергоносії та харчування). 
          Охорона здоров’я -  бюджет  складав 33,7 млн.грн., профінансовано на 

01 липня поточного року 16,8 млн.грн., з них (зарплата– 14,3 млн.грн., 
енергоносії, харчування). 

          Бюджет галузі культура на 2017 рік складає  7,9 млн. грн. 
Профінансовано 4,3 млн. грн. (Зарплата 3,9 млн. грн. та за енергоносії). 

          На спорт  заплановано – 1,2 млн. грн. Профінансовано 0,600 млн. грн. З 
них на зарплату -0,508 тис.грн. інші. 

В умовах обмеженого фінансового ресурсу місцевих бюджетів 
вишукано можливість та спрямовано у 2017 році із районного бюджету  3 

млн.грн. на реалізацію заходів цільових програм. 
             Забезпечено відповідно до потреби підвезення учнів та педагогічних 

працівників.   
Покращується  матеріально-технічні бази  закладів освіти, охорони здоровя . 
Проводилися    ремонти   навчальних приміщень,  спортивних залів та  

їдалень, котелень.   
          Підсумки соціально-економічного розвитку Голованівщини за І 

півріччя 2017 рік свідчать про необхідність продовження активної роботи 
щодо стабілізації соціально-економічної ситуації, а досягнуті позитивні 

результати дають можливість прогнозувати відновлення позитивної динаміки 
розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери, що сприятиме 

підвищенню добробуту жителів нашого регіону. 
        Актуальні питання розвитку району розглядались на засіданнях колегії 

районної державної адміністрації, на нарадах із залученням начальників 
управлінь і відділів, сільських та селищних  голів, депутатів районної ради, 

керівників підприємств, установ та представників громадських організацій 
району. 
 
 

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 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

5 Гребенюк Микола Петрович за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович за 

16 Сигляк Галина Володимирівна за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   21 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 
З них: 

«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 206 (додається) 
 

Слухали: « Про стан виконання районної програми «Вчитель» на 2014-
2020 роки» 

Інформує: Туз Сергій Віталійович – начальник відділу освіти, молоді та 
спорту районної державної адміністрації. 
 
 

  Державну політику у галузі освіти визначено Конституцією України, 

законами України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту»,  «Про загальну 
середню освіту»,  «Про позашкільну освіту»,  «Про професійно-технічну 

освіту», «Про вищу освіту», відповідними указами Президента України та 
постановами Кабінету Міністрів України. Освіта - стратегічна основа 

розвитку особистості, суспільства, нації і держави, запорука майбутнього 
України. 



Ключова роль у розвитку освіти належить учителю. Важливість 
суспільної ролі вчителя зумовлюється тим, що освіта є єдиним соціальним 

інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис 
особистості, фахівця і громадянина. Завдяки діяльності вчителя досягається 
реалізація державної політики у створенні інтелектуального, духовного 

потенціалу нації, розвитку вітчизняної культури, науки і техніки, збереженні 
і примноженні культурної спадщини, становленні особистості. Все це 

вимагає надання вчителеві особливого статусу, висунення професійної 
діяльності педагога та його соціального буття у сферу найважливіших 

державних інтересів, соціального захисту і підтримки педагогічних 
працівників, вирішення проблеми підготовки і підвищення кваліфікації 

вчителя. 
Водночас сучасні економічні та ідейно-політичні умови вимагають 

нового програмно-цільового забезпечення соціального та професійного 
статусу вчителя, ефективної державної політики у сфері освіти. Задля 

вирішення цих та інших завдань освіти району рішенням сесії районної ради 
№420 від 20 червня 2014 року було прийнято районну програму «Вчитель» 

на 2014-2020 роки. 
Програмою було передбачено :  
оптимізація кадрового забезпечення загальноосвітніх навчальних 

закладів району; 
модернізація системи підготовки педагогічних працівників; оновлення 

змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, 
удосконалення системи післядипломної освіти; 

підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства; 
підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення 

підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності та 
післядипломної освіти; 

стабілізація кадрового складу закладів освіти району;  
удосконалення механізму відбору молоді для одержання педагогічної 

освіти; 
підвищення професійного рівня педагогічних працівників;  
 підвищення престижу педагогічної професії та утвердження 

соціального статусу вчителя; 
поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і 

матеріального стимулювання їх професійної діяльності. 
На першому етапі виконання програми частково вдалося стабілізувати 

кадровий склад навчальних закладів. У навчальних закладах району за 
молодими фахівцями, зі стажем роботи до 3 років, закріплені наставники з 

числа досвідчених працівників, які допомагають їм у професійному 
становленні та зростанні. Проте зважаючи на відсутність молодих фахівців, 

адже другий рік поспіль навчальні заклади району приступають до 
навчального року не маючи поповнення, залишалося не до кінця вирішеним 

питання нефахового викладання предметів, що є недопустимим в умовах 
реформування системи освіти району та забезпечення рівного доступу до 



якісної освіти.  
Так станом на 16 серпня 2017 року є вакансії у навчальних закладах 

зокрема: 
 - філія НВК « Голованівська  ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка-

гімназія  «Свірнівська ЗШ-ДНЗ»- вчитель фізичної культури, української 

мови та літератури,  
 - філія НВК « Голованівська  ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка-

гімназія  «Новосільській ЗШ-ДНЗ №2» – вчитель історії,математики та 
фізики 

 - філія НВК « Голованівська  ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка-
гімназія  «Наливайківська ЗШ»– вчитель фізичної культури. 

 Загалом у закладах  освіти району працює 449 педагогічних 
працівників. На виконаня програми щорічно свою фахову майстерність 

підвищують сотні педагогічних працівників, так тільки за 2017 рік 
передбачено проходження курсової перепідготовки 109 педагогічними 

працівниками, на базі КЗ «КОІППО імені В.О.Сухомлинського» . Тож у 
межах Голованівського освітнього округу достатня кількість кваліфікованих 

педагогічних працівників, для забезпечення потреб навчальних закладів. І 
тому  після проведеної реорганізації навчальних закладів питання 
нефахового викладання предметів буде вирішено шляхом тарифікації 

існуючих фахівців  опорних закладів. 
  Вирішено питання додаткового стимулювання педагогів які готують 

переможців ІІІ та ІVетапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів. 

  Щорічно при формуванні бюджету відділом освіти, молоді та спорту  
вносяться уточнення щодо фінансування розділів програми. За звітний 2016 

рік на виконання заходів передбачених програмою використано 110,2 тис. 
грн. коштів місцевого бюджету. 

 
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 Голімбієвська Тамара Павлівна за 



5 Гребенюк Микола Петрович за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович за 

16 Сигляк Галина Володимирівна за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   21 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 207 (додається) 

 
Слухали: «Про стан виконання районної комплексної програми з 

розроблення (оновлення) містобудівної документації територій та 
створення містобудівного кадастру Голованівського району на 2015-2018 
роки» 

Інформує: Белінська Олена Олександрівна – начальник відділу 
регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства районної державної адміністрації. 

 

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері 

містобудування та архітектури на усій території району шляхом забезпечення 
територій населених пунктів актуалізованою містобудівною документацією, 

а також створення містобудівного кадастру Голованівського району 
керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України  «Про регулювання містобудівної діяльності» та 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №559 «Про 

містобудівний кадастр» 
Станом на 01 січня 2017 року  в районі налічується 22 сільських та 2 

селищні ради. Більшість наявної містобудівної документації по населених 



пунктах Голованівського району розроблялася в 70-80-х роках і на 
сьогоднішній день втратила актуальність. Середній показник терміну дії 

генерального плану становить в межах 25-30 років. Дані аналізу свідчать, що 
станом на 01.01.2015 із 50 населених пунктів району по 17-х взагалі не має 
ніякої містобудівної документації.  

На даний час для коригуванням (оновленням) генеральних планів 
населених пунктів займаються 15 сільських рад. Заключені договора з 

Кіровоградським відділенням Українського державного науково-
виробничого інституту зйомок міст та геоінформатики ім. А. В. Шаха 15 

сільськими радами на 27 населених пунктів району. Згідно договорів  
проплата здійснюється в 2 етапи : І етап-30% оплату здійснили такі сільські 

ради: Перегонівська с/р- 43 тис. грн., Розкішненська с/р- 48 тис. грн., 
Липовеньківська с/р- 21,6 тис. грн., Наливайківська с/р-45 тис.грн,  

Свірневська с/р-24 тис. грн., Семидубська с/р-41,8 тис. грн. Станом на 1 
вересня 2017 року виготовлено векторні зйомки та продовжується робота над 

коригуванням генеральних планів в таких населених пунктах, як смт. 
Голованівськ та  смт. Побузьке. В 2016 році виготовлено генеральний план 

селища Голованівськ, затверджений рішенням Голованівської селищної ради 
від 29 вересня 2016 року №99. В 2017 році на даний населений пункт також 
виготовлено план зонування, затверджений рішенням Голованівської 

селищної ради від 21 червня 2017 року №180. 
На жаль на даний час не розпочали роботу з виготовлення 

містобудівної документації 9 сільських рад, це Вербівська с/р, Клинівська 
с/р, Лебединська с/р, Люшнюватська с/р, Молдовська с/р, Пушківська с/р, 

Роздольська с/р, Троянська с/р, Шепилівська с/р. 
Території населених пунктів та за їх межами забудовуються без  

врахування загальної стратегії розвитку. Викникають труднощі в 
інженерному забезпеченні, частина ділянок, виділених під будівництво, 

використовується не за призначенням. Відсутність сучасної містобудівної 
документації призводить до хаотичної забудови населених пунктів, 

неефективного використання територій, стримує  реалізацію інвестиційних 
проектів. 

Відсутність оновленої містобудівної документації призводить до 

неоднозначного застосування містобудівного та земельного законодавства, 
створює підґрунтя для зловживань особами місцевих органів виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування, а також до прийняття 
суперечливих рішень щодо забудови територій й оскарження цих рішень.  

 Крім того, у разі відсутності актуалізованої містобудівної 
документації, розробленої на оновленій топографо-геодезичній основі-

генеральних планів населених пунктів, унеможливлює розроблення іншої 
містобудівної документації, яка безпосередньо визначає умови і режим 

використання територій та їх функціональне призначення, конкретизує 
умови, обмеження та особливості забудови-планів зонування та детальних 

планів територій. 
 



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 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

5 Гребенюк Микола Петрович за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович за 

16 Сигляк Галина Володимирівна за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   21 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 208 (додається) 

 
Слухали: «Про стан виконання районної програми забезпечення молоді 

житлом на 2014-2017 роки» 



Інформує: Белінська Олена Олександрівна – начальник відділу 
регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства районної державної адміністрації. 

 

Важливим показником підвищення рівня благополуччя населення, 
передумови соціальної та економічної стабільності регіону є покращення 

житлових умов населення. Ця програма як складова державної програми 
забезпечення молоді житлом на 2014-2017 роки, затвердженої постановою 

Кабінету міністрів України від 24 жовтня 2012 року №967, повинна сприяти 
поліпшенню  демографічної ситуації, створити необхідні умови для 

поліпшення соціально-економічного становища молодих сімей і одиноких 
молодих громадян, їх гармонійного розвитку як одного із чинників 

становлення та самореалізації молоді в суспільстві і Державі.  
Програма розроблена відповідно до законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 24 
жовтня 2012 року №967 «Про затвердження Державної програми 

забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки», та від 29 травня 2001 року 
№584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і 
придбання житла». 

Станом на 01 січня 2017 року на квартирному обліку перебуває 3 

молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни (з них 2 неповнолітні особи та 1 
дитина-сирота).  

Більшість з молодих сімей , що потребують поліпшення житлових 
умов, не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної 

підтримки. 
Метою програми є реалізація державної молодіжної політики в частині 

розв’язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для 
розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання 

житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного 
кредитування.  

Її реалізація здійснюється шляхом надання пільгових, довгострокових 
кредитів молодим сім’ям та одиноким громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла. Голованівська районна державна 

адміністрація повідомляє, що на території Голованівської селищної ради  в 
2014 році, рішеннями виділено земельні ділянки під будівництво доступного 

житла молодим сім’ям. На даний час виготовлено державні акти на землю та 
двоє замовників будівництва ввели в експлуатацію житлові будинки 

загальною площею 408 м
2
.  В 2016 році в  смт Голованівськ збудовано 

житловий будинок загальною площею 130,4 кв.м., в 2017 році загальною 

площею 139,75 кв.м.
 

    Також повідомляємо, що з індивідуальними забудовниками 

систематично проводиться роз’яснювальна робота щодо прийняття в 
експлуатацію самовільно збудованих індивідуальних житлових 



будинків.  Питання щодо залучення жителів Голованівського району до 
участі у програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення 

доступним житлом перебуває на контролі у першого заступника голови 
районної державної адміністрації та проводяться систематично зустрічі з 
громадянами, на яких висвітлюються загальні умови кредитування як для 

придбання житла так і для будівництва індивідуального житла, 
друкуються відповідні матеріали у районній газеті тощо. Так, за січень-

серпень 2017 року було проведено три наради з громадянами, які потребують 
поліпшення житлових умов громадян, що перебувають на черзі у органах 

місцевого самоврядування та всіх бажаючих. Так, протягом 2014-2015 року 
було проведено 8 нарад з громадянами, які потребують поліпшення 

житлових умов, та ті, що перебувають на черзі у органах місцевого 
самоврядування. В 2017 році  на особистому прийомі в начальника відділу 

регіонального розвитку, містобудування, архітектури та ЖКГ двом 
громадянам-учасникам АТО було надано консультації щодо поліпшення 

житлових умов, здешевлення іпотечного кредитування та отримання коштів 
на придбання житла даній категорії громадян. Було запрошено представників 

фонду молодіжного житлового будівництва та Кіровоградського відділення 
«Ощадбанку» для надання роз’яснень громадянам. За статистичними даними 
в районі на обліку в органах місцевого самоврядування перебуває 51 сім’я, 

яка потребує соціального захисту та державної підтримки. Даний показник  
свідчить про те, що житло для більшості населення районі не являється 

доступним, оскільки доходи громадян та рівень цін на ринку житла не 
дозволяють придбати його у власність.  

Для молодих спеціалістів-лікарів  у 2017 році за рахунок коштів 
районного бюджету передбачається придбання житла вартістю  близько 520 

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 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

5 Гребенюк Микола Петрович за 



6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович за 

16 Сигляк Галина Володимирівна за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   21 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 209 (додається) 

 
Слухали: «Про стан виконання районної програми санаторного 
оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 2016-2020 роки» 

Інформує: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальник управління 
соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

 
Турбота про здоров’я населення є одним з основних показників 

ставлення держави до проблем людей. Соціально-економічна ситуація, що 
склалася на сучасному етапі розвитку України, складні явища у сфері 

економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення соціального 
захисту, перш за все, ветеранів війни та інвалідів. 

 Важливою та ефективною складовою такого захисту є санаторно-
курортне лікування. 

Фінансування з державного бюджету не дозволяє в повній мірі 
забезпечити санаторно-курортними путівками ветеранів війни та інвалідів, 

які проживають на території Голованівського району та потребують 
санаторного лікування, тому вагомий внесок у вирішенні даного питання 
займає фінансування з районного бюджету. 

Придбання путівок для ветеранів війни та інвалідів різних категорій 
здійснюється управлінням  соціального захисту населення в рамках   



районної програми санаторного оздоровлення ветеранів війни та інвалідів на 
2016-2020 роки. 

Виконання даної Програми дає змогу охопити санаторно-курортним 
лікуванням  більшу кількість ветеранів війни та інвалідів, що потребують 
оздоровлення. 

Санаторно-курортне лікування здійснюється  відповідно до нозологій у 
санаторно-курортних закладах, що діють на території України. 

У 2016 році на виконання заходів даної Програми було виділено 5000 
гривень, з них використано 4600 грн. на оздоровлення одного інваліда війни 

ІІІ групи в КП «Знам’янська бальнеологічна лікарня». 
У 2017 році на оздоровлення ветеранів війни та інвалідів виділено 

36000 гривень, станом на 15.08.2017 року використано 31300 гривень на 
лікування в санаторному закладі «Борисфен» 4 інвалідів загального 

захворювання, 1 інваліда з дитинства та 1 інваліда війни ІІІ групи.  
 

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 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

5 Гребенюк Микола Петрович за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович за 

16 Сигляк Галина Володимирівна за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 



20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   21 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 210 (додається). 

 
 

Слухали: «Про стан виконання районної комплексної соціальної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2017 роки» 

Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник  управління 
соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
 

Підростаюче покоління, діти та підлітки є майбутнім потенціалом 
суспільства, від стану якості здоров’я якого залежить подальший розвиток 

України.  Тому створення сприятливих умов та реалізація права на якісне 
оздоровлення і відпочинок – основне завдання   держави.     

  Для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових 
категорій управлінням соціального захисту населення Голованівської 

райдержадміністрації розроблено та затверджено районну комплексну 
соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей Голованівського 

району на 2014-2017 роки. 
В районі мешкає 2917 дітей шкільного віку, з них 937 дітей, які 

виховуються у малозабезпечених та багатодітних сім’ях, 76 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 119 дітей-інвалідів, 19 дітей, 
що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 682 дитини, які 

перебувають на диспансерному обліку, 286 талановитих та обдарованих, 
відмінників навчання, та 10 дітей внутрішньо-переміщених осіб. 

Станом на 15 серпня 2017 року оздоровчими та відпочинковими 
послугами охоплено 1334 дитини. 

  Оздоровлення дітей  здійснюється на базі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку Кіровоградської області, відпочинок – в 

пришкільних таборах на базі загальноосвітніх закладів району. 
На придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення в літній період 

2017 року виділено 250 000 гривень відповідно до районної комплексної 
соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Голованівського 

району на 2014-2017 роки та для оздоровлення дітей учасників АТО 50000 
гривень відповідно до районної комплексної програми соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 



поранених учасників антитерористичної операції та вшанування пам’яті 
загиблих на 2016-2020 роки. 

За ці кошти було придбано 66 путівок в дитячий оздоровчий табір 
«Лісова пісня» с.Оникієве, Маловисківського району. 

Серед дітей, які оздоровилися в «Лісовій пісні» - 23 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 10 дітей з малозабезпечених 
сімей, 17 – з багатодітних, 12 дітей учасників АТО, 2 дітей -інвалідів та 2 

дітей, внутрішньо переміщених із зони АТО. 
У 2016 році з місцевого бюджету витрачено на оздоровчу кампанію 

185800 гривень. За ці кошти було придбано 53 путівки дітям пільгової 
категорії в дитячому оздоровчому таборі «Бригантина»  смт 

Новоархангельськ. 
 Сільські та селищні ради виділили з своїх бюджетів 160,0 тис. на 

оздоровлення 38 дітей  соціально незахищених верств населення в таборах 
«Чайка» (м.Гайворон) та «Бригантина» (смт Новоархангельськ). 
 

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 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

5 Гребенюк Микола Петрович за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Комашко Григорій Віталійович за 

10 Комашко Михайло Станіславович  за 

11 Копієвський Михайло Дмитрович за 

12 Кучмій Богдан Борисович за 

13 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

14 Лепетун  Юрій Петрович  за 

15 Лободюк Юрій Михайлович за 

16 Сигляк Галина Володимирівна за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 



19 Тернавська Олена Григорівна за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   21 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 21 

З них: 
«за»    -  21 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 211 (додається). 

Слухали: Про стан виконання районної комплексного програми 
соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної 

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

Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник  управління 
соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
 

В Голованівському районі  питання соціального захисту учасників АТО 
стоїть на особливому контролі. 

На  2016 рік для виконання заходів Районної комплексної програми 
соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 
загиблих на 2016-2020 роки з районного бюджету виділено 220 000 гривень, з 

них 20000 гривень на надання матеріальної допомоги пораненим учасникам 
АТО та сім’ям загиблих учасників АТО,  145000 гривень на надання 

матеріальної допомоги демобілізованим учасникам АТО,  20000 гривень  на 
придбання путівок на оздоровлення учасників проведення антитерористичної 

операції, на які  3 учасники АТО у вересні 2016 року пройшли санаторне 
лікування в ЦВКС «Хмільник», 30000 гривень використано на придбання 

путівок до ДЗОВ «Бригантина»   для    оздоровлення      6 дітей  учасників 
АТО.   Додатково для виконання заходів Програми виділено   кошти в сумі 
50000 гривень на пам’ятники загиблим учасникам АТО та із сільських та 

селищних бюджетів - на одноразову матеріальну допомогу демобілізованим 
учасникам АТО – 300 000 грн. 

У 2016 році 230 учасників антитерористичної операції на сході України 
поставлені на облік в ЄДАРП. 146 демобілізованих учасників АТО отримали 

одноразову грошову допомогу з районного бюджету в сумі 1000 гривень 
кожному. 142 учасники АТО отримали разову грошову допомогу до 9 

Травня. 
З початку 2016 року надано матеріальну грошову допомогу п’ятьом 

пораненим учасникам АТО (Лівітчук М.В., Рибачек І.Ю., Тимошевський 
Л.А., Варикаша С.В., Закушняк О.Б.)  та сім’ї загиблого в зоні АТО 



військовослужбовця (Коваленко І.І.) на загальну суму 15 тисяч гривень з 
районного бюджету та 35 тисяч гривень - з обласного. 

Крім того, відповідно до районної комплексної соціальної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей Голованівського району на 2014-2017 
роки, затвердженої рішенням районної ради від 28 лютого 2014 року №407, 

24  дитини учасників АТО оздоровилися в стаціонарних дитячих таборах 
оздоровлення та відпочинку. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 лютого 2016 року 
№27-р створено Центр надання в районі допомоги учасникам 

антитерористичної операції. Керівником Центру призначено  Дроздика С.В., 
радника голови райдержадміністрації. 

За пропозицією членів Центру, було вирішено питання надання 
одноразової грошової допомоги учасникам АТО в розмірі 1000 грн. за 

рахунок сільських та селищних бюджетів.  Станом на 31 грудня 2016 року  
всі учасники АТО отримали грошову допомогу з місцевих бюджетів сіл та 

селищ. 
На 170 учасників АТО оформлено  анкети щодо потреб 

військовослужбовців. 
На  2017 рік для виконання заходів Районної комплексної програми 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 
загиблих на 2016-2020 роки з районного бюджету виділено 285 000 гривень, з 

них 20000 гривень на надання матеріальної допомоги пораненим учасникам 
АТО та сім’ям загиблих учасників АТО,  80000 гривень на надання 

одноразової матеріальної допомоги демобілізованим учасникам АТО,  65000 
гривень  на придбання путівок на оздоровлення учасників проведення 

антитерористичної операції, 50000 гривень  на придбання путівок до дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку для дітей учасників АТО  та 50000 

гривень на виділення коштів сім’ям загиблих учасників АТО на встановлення 
пам’ятників. 

Два учасники АТО отримали санаторне лікування в ЦВКС «Хмільник» 
на загальну суму 14400 гривень, замовлені санаторно-курортні путівки на 
вересень-жовтень 2017 року на суму 50000 гривень. 

Шість демобілізованих учасників АТО отримали одноразову допомогу 
на загальну суму 6000 гривень. 

Дванадцять дітей учасників АТО відпочили в дитячому оздоровчому 
таборі «Лісова пісня» Маловисківського району. 

Учаснику АТО (Гаврищук С.Є.), який отримав поранення виплачено 
2000 гривень. 

247  учасників АТО, з них 2 інваліди війни, та 7 членів сімей загиблих 
учасників АТО стоять на обліку в ЄДАРП. Всі отримують пільги на житлово-

комунальні послуги та ті, які користуються пічним опаленням, отримують 
готівку на придбання твердого палива та скрапленого газу. 



Також в Програмі передбачені кошти на безкоштовний проїзд інвалідів 
війни та учасників бойових дій на приміських внутрішньо обласних та 

міжобласних маршрутах. 
Сім’ї померлого учасника АТО (Бабій В.І.) виділено кошти в сумі 5000 

гривень на встановлення пам’ятника. 

215 учасників АТО отримали щорічну одноразову виплату до 5 травня 
на загальну суму 261800 гривень.  

З метою забезпечення належного виконання Указу Президента України 
від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту 

учасників антитерористичної операції» поставлено на контроль питання 
щодо  взяття таких осіб на квартирний облік.    

На обліку в центрі зайнятості станом на 01.08.2017 року перебуває 29 
демобілізованих учасників АТО. Сім осіб пройшли професійне навчання, 9 

осіб взяли участь в роботах тимчасового характеру. У 2017 році 21 особа з 
числа учасників АТО працевлаштована. 

Станом на 01серпня 2017 року учасниками бойових дій  подано 257 
заяв до Головного управління Держземагентства у Кіровоградській області 

на отримання земельних ділянок.  Видано 252 накази Головного управління 
Держгеокадастру у Кіровоградській області про надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства. Затверджено 196 проектів 
землеустрою та надано у власність військовослужбовцям земельні ділянки. 

 
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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 



12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 
З них: 

«за»    -  19 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 212 (додається). 
 

Слухали: «Про стан виконання програми зайнятості населення 
Голованівського району на період до 2017 року» 
Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
 

Програма зайнятості населення Голованівського району на період до  
2017 року, затверджена рішенням Голованівської районної ради від 26 квітня 

2013 року № 313.  
 Програма зайнятості населення Голованівського району до 2017 року 

спрямована  на виконання  статті 18 Закону України «Про зайнятість 
населення», рішення Ради регіонів від  25 грудня 2012 року, наказу 

Міністерства соціальної політики України від 11 лютого 2013 року № 50 
«Про розроблення проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості 

населення на період до 2017 року». Основним пріоритетом є  створення  
робочих місць з гідною зарплатою; зняття перешкод для тих хто хоче 
відкрити власну справу, сприяти їх власній ініціативі; створити  умови для 

повноцінного  суспільного життя інвалідів; зменшити податки тим самим 
вивівши на світло тіньову економіку і поповнити бюджет.  Програма 

передбачає здійснювати  комплекс заходів щодо сприяння громадянам, 
особливо з числа молоді та інших соціально-незахищених верств населення у 

працевлаштуванні,  наданні їм профорієнтаційних послуг, проведені 
професійного навчання, організація громадських робіт тощо. 

Управлінням соціального захисту населення постійно здійснюється 
моніторинг створення нових робочих місць. Згідно інформації по 

новоствореним робочим місцям за результатами звітності, яку подають  
суб’єкти господарювання до Голованівської ОДПІ  ГУ ДСФ у 

Кіровоградській області протягом 2016 року в Голованівському районі 



працевлаштовано –170 чол. при плановому показнику 300, що становить 
56,7%. 

З січня по червень 2017 року в Голованівському районі працевлаштовано 
–110 чол. при плановому показнику 300, що становить 36,7 %.  

 Найбільше створено робочих місць в Приватне підприємство 

«Люшнювате» - 20,  ТОВ"СТУДІЯ АГРАРНИХ СИСТЕМ" – 18 та  ТОВ 
АГРОФІРМА "ВАТУТІНА» - 9. 

 
Створення робочих місць  

за січень-червень 2017 року 
 

Вид економічної діяльності 

(галузь) 

Назва підприємства Кількість 

створених 
робочих місць 

Роздрiбна торгiвля одягом в 

спецiалiзованих магазинах 

Діброва Світлана 

Миколаївна 

3 

Роздрiбна торгiвля 

фармацевтичними товарами в 
спецiалiзованих магазинах 

ТОВ "ЕКОФАРМ 

УКРАЇНИ" 
 

1 

Вирощування зернових культур 

(крiм рису), бобових культур i 
насiння олiйних культур 

ФГ "Ярослав 

 

3 

Виробництво робочого одягу ВУСИК ЮРІЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

1 

Комп'ютерне програмування 
 

ТОВ"СТУДІЯ 
АГРАРНИХ СИСТЕМ" 

18 

Державне управлiння 

загального характеру 

Відділ культури, 

туризму та культурної 
спадщини 

1 

Ремонт комп’ютерiв i 

27ериферійного устаткування 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«СМАРТ-СЕРВІС 96» 

2 

Роздрібна торгівляя в 
неспеціалізованих магазинах 

ТОВ Торговий дім 
«Континент»-клас А 

2 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 
насiння олiйних культур 

Селянське (фермерське ) 
господарство «Леся» 

1 

Функціювання спортивних 
споруд  

Голованівська Дитячо-
юнацька спортивна 

школа 

1 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 

насiння олiйних культур 

Приватне підприємство 
«Люшнювате» 

20 



Вирощування зернових культур 

(крiм рису), бобових культур i 
насiння олiйних культур 

Фермерське 

господарство «Агро-
СМ» 

1 

Роздрібна торгівля 

косметичними товарами   

Дубова Тамара 

Миколаївна 

2 

Роздрібна торгівля 
хлібобулочними виробами 

Говорун Наталія 
Іванівна 

1 

Дослідження кон’юктури ринку  Міняйло Світлана 
Павлівна 

1 

Вирощування зернових культур 

(крiм рису), бобових культур i 
насiння олiйних культур 

ПП "ТЕХНІЧНИЙ 

ОБМІННИЙ ПУНКТ" 
 

1 

Вирощування зернових культур 

(крiм рису), бобових культур i 
насiння олiйних культур 

ТОВ АГРОФІРМА 

"ВАТУТІНА" 
 

9 

Роздрібна торгівля Довгий вадим 

Володимирович 

1 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 

насiння олiйних культур 

ФГ «Надія-С» 3 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобових культур i 

насiння олiйних культур 

ФГ «Воля» 3 

Діяльність ресторанів, надання 
послуг 

Слободянюк Оксана 
Мойсеївна 

 

1 

Вирощування зернових культур 
(крiм рису), бобовіх культур і 

насіння олійних культур 

ФГ «Григорчака М.В.» 1 

Роздрiбна торгiвля 

косметичними товарами та 
туалетними приналежностями в 
спецiалiзованих магазинах 

Шпак Алла Олексіївна 

 

1 

Роздрiбна торгiвля меблями, 
освiтлювальним приладдям та 

iншими товарами для дому в 
спецiалiзованих магазинах 

Чернетинська Ольга 
Владиславівна 

 

1 

Iншi види роздрiбної торгiвлi в 

неспецiалiзованих магазинах 

Войченко Наталія 

Вадимівна 
 

1 

  

Питання створення нових робочих місць неодноразово обговорювалось 
на засіданнях  міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації  

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати  праці та дотримання норм 



законодавства в частині мінімальної заробітної плати та робочої групи по 
легалізації заробітної плати та «тіньової»  зайнятості.                

Протягом січня-липня 2017 року проведено 6 засідань районної 
тимчасової міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації 
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати. 
З початку 2017 року проведено 7 засідань робочої групи по легалізації 

заробітної плати та «тіньової» зайнятості, кількість перевірених підприємств 
робочою групою становить – 163 підприємства. В ході обстежень виявлено 

19 порушень законодавства про працю, з них 17 усунуто (легалізовано 17 
робочих місць). 

21 липня 2017 року питання «Про стан виконання  програми зайнятості 
населення Голованівського району на період до 2017 року в частині 

створення нових робочих місць»  розглядалось на спільному засіданні  
міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації  рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати  праці та дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної заробітної плати та робочої групи по 

легалізації заробітної плати та «тіньової»  зайнятості. У роботі засідання крім 
членів робочих груп та запрошених суб’єктів господарювання  взяли  участь 
начальник та начальники відділів Управління Держпраці у Кіровоградській 

області.  
З метою запобігання поширенню проявів нелегальної зайнятості, 

«тінізації»  доходів та з метою формування соціально-відповідального 
бізнесу проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо необхідності 

виконання вимог трудового законодавства та щодо переваг офіційної 
зайнятості. Управлінням соціального захисту населення надруковано в 

місцевій газеті статті: «Якщо нарахована місячна зарплата менше мінімальної 
– пр.оводимо доплату», «Переведення працівників на неповний робочий 

день», «Погодинна оплата праці», «Мінімальні гарантії з оплати праці та 
відповідальність за їх порушення», «Як підприємцю оформити найманих 

працівників». В районному центрі зайнятості проведено робочу нараду 20 
січня 2017 року з роботодавцями за участю  профспілки, управління 
соціального захисту населення Голованівської райдержадміністрації, на якій 

розглядалось питання підвищення розміру  мінімальної заробітної плати, 
легалізації зайнятості населення. В Голованівській ОДПІ відбувся семінар 

для фізичних осіб підприємців – платників єдиного податку 1-3 групи,  в 
якому взяли активну участь 53 фізичні особи – підприємці, та  для 

юридичних осіб, в тому числі для платників єдиного податку IV групи,в 
якому взяли активну участь 85 суб’ктів господарської діяльності – 

юридичних з питань змін в законодавстві. 16 лютого 2017 року в 
 Благовіщенському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України 

Кіровоградської області проведено засідання «круглого столу» з соціальними 
партнерами. Під час засідання було обговорено актуальні  питання співпраці  

на 2017 рік, удосконалення спільної роботи щодо детінізації доходів 
суб’єктів господарювання, захисту соціальних гарантій найманих 



працівників та досягнення позитивного результату. 22 лютого 2017 року в 
приміщенні Голованівської ОДПІ відбувся семінар з головами сільських та 

селищних рад за участю представника управління соціального захисту 
населення Голованівської райдержадміністрації,  на якому розглянуто 
питання дотримання мінімальних гарантій з оплати праці та відповідальність 

за їх порушення, ознайомлено із змінами до кодексу законів про працю 
України та Закону України «Про оплату праці». Управлінням соціального 

захисту населення райдержадміністрації 14 березня 2017 року проведено 
круглий стіл  на тему «Оплата праці по-новому. Перші результати та 

подальші дії».                     24 березня 2017 року проведено засідання колегії 
Голованівської райдержадміністрації, на якому заслухано питання «Про 

легалізацію зайнятості населення та заробітної плати».  
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації 

постійно здійснюється контроль за дотриманням законодавства  України з 
питань трудових відносин та оплати праці на підприємствах, установах та 

організаціях району всіх форма власності та вживаються відповідні заходи. 
Таким чином, структурними підрозділами райдержадміністрації та 

територіальними органами міністерств та відомств України в районі, 
проводиться цілеспрямована робота, направлена на створення нових робочих 
місць, додержання трудових прав працівників, легалізацію зарплати та 

забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб. 
 

Інформує: Кравченко Людмила Павлівна - директор Голованівського 
районного центру зайнятості. 

 
Протягом 2017 року на обліку в районному  центрі зайнятості  

перебувало 1148 чол,  в тому числі  мали статус безробітного 986  чол. . при 
прогнозному показнику Програми на 2017 рік  -  1500 чол.    

За рівнем освіти переважали особи, що мають професію чи 
спеціальність.  За місцем проживання - переважна  більшість це жителі 

селища Голованівськ ,   селища Побузьке та села Перегонівка.  За статтю – 
переважали  жінки 39%. Середній вік  зареєстрованих осіб склав 39 років.  

Ринок праці району у 2017 році формувався  в результаті  звільнених  з 

підприємств сільськогосподарської  галузі  через закінчення сезону 
сільськогосподарських робіт, вивільнення працівників – жителів району з 

підприємств та установ  ,  демобілізованих із зони АТО,  осіб, що вперше 
шукають роботу випускники професійно технічних ,  таких,  що тривалий час 

не працювали,  звільнених з підприємств району за власним бажанням та  
інших категорій.  

 Число безробітних громадян, що перебували на обліку  в   районному  
центрі  зайнятості на 01 серпня  2017 року  склало 403 особи.    Рівень  

зареєстрованого  безробіття    зменшився  проти попереднього періоду та 
становив    1,2 % працездатного населення у працездатному віці.  



 В  районі  у 2017 планувалося вивільнення працівників в Управлінні 
надзвичайних ситуацій та відділі освіти  в зв’язку з реорганізацією.  

Фактично  вивільнено 8  працівників .   
  Всього протягом року  до центру зайнятості надійшло 590 
вакансії, 89% з яких утворені  через плинність кадрів.  З поданих вакансій 

укомплектовано  за сприяння центру зайнятості  513 , рівень 
укомплектування становить 86,9% . 

 Центром зайнятості   протягом  звітного періоду   проводилась активна 
робота по збільшенню обсягів  надання  соціальних  послуг,   перебуваючі  на  

обліку в центрі  зайнятості  громадяни   залучались до  заходів  активної  
політики  зайнятості.  

 Протягом 2017 року за сприяння  центру  зайнятості на вільні  робочі  
місця  та  вакантні  посади всього працевлаштовано 525 осіб. в тому числі  

безробітних  355  чол., при річному  програмному показнику  520 чол..  
 Приймали  участь  в  громадських   роботах та роботах тимчасового 

характру  398 сіб з числа безробітних громадян, при програмному  річному  
показнику 455 чол.. Для проведення громадських робіт  виділялись кошти з 

місцевих бюджетів  та Фонду загальнообов'язвого державного соціального 
страхування на випадок безробіття. Загальна сума коштів на організацію 
громадських робіт складає 250 тисяч грн.(163 тис.грн. з бюджеті сільських 

рад, 7.1 тис.грн. з районного бюджету, 80 тис.грн. з Фонду). На сьогодні 
використано  з Фонду 80 тис.грн., з місцевого бюджету 7,1 тис. грн., та з 

бюджетів сільських рад 103 тис.грн., а тому є  потреба і прохання до органів 
влади  виділити додатково кошти з місцевого бюджету для подальшої роботи 

тимчасової зайнятості безробітних. 
  Проходили професійну  підготовку  та перепідготовку  за   

направленням  центру   зайнятості впродовж року   193 чол. ,   при річному  
програмному показнику -273 чол..     

  Отримали консультаційні  послуги  з питань  організації 
підприємницької діяльності  45 особам.  ,  при програмному показнику на 

2017 рік 20 особам. 
 На  новостворені  робочі  місця  з  відшкодуванням  ЄСВ з Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття    працевлаштовано  3 чол., в тому числі з числа соціально 
незахищених категорій – 2 чол.   

  Особлива увага приділялась  молоді.  Безробітним ,  що не мали 
професії чи спеціальності, надавались профорієнтаційні послуги.   З 

числа  молоді у віці до 35- ти  років(282осіб) працевлаштовано 90 осіб, 
отримали профорієнтаційні послуги – 263 чол. Проходили професійне 

навчання – 56 чол, залучено до громадських робіт та робіт тимчасового 
характеру – 96 осіб з числа безробітної молоді.    

 Протягом 2017 року до центру зайнятості в пошуку роботи звернулось 
32 особи з обмеженими фізичними можливостями .  Протягом року 6 осіб 

працевлаштовано за сприяння центру зайнятості, один  втратив інвалідність, 
10 чол. – зняті з обліку через неготовність  до працевлаштування  в наслідок 



погіршення  стану  здоров'я, 16 чол. продовжують перебувати на обліку  та 
отримувати соціальні послуги.  Працевлаштування зазначеної категорії 

безробітних  було ускладнено через відсутність  вільних спеціалізованих  
робочих місць,  адаптованих  для роботи іневаліда, та неготовність 
роботодавців працевлаштовувати  осіб з обмеженими фізичними 

можливостями . 
Протягом  року  в центрі зайнятості  отримували послуги 75 осіб  з числа 

демобілізованих військовослужбовців учасників АТО .    Працевлаштовані 
за сприяння центру зайнятості  14 чол. , 6 осіб залучено до служби в ЗСУ за 

контрактом.  Взяли участь в громадських роботах та роботах тимчасового  
характеру 9 осіб, проходили професійне  навчання - 7 чол.  Знаходиться на 

обліку станом на 01 серпня 2017 року 28 безробітних зазначеної категорії, 
для яких продовжується підбір роботи та надаються інші соціальні послуги. 

  
 Внутрішньо переміщенІ особи до центру зайнятості протягом  2017 

року не зверталися. Продовжує перебувати на обліку та отримувати соціальні 
послуги одна   безробітна, преселена із зони проведення АТО, яка на сьогодні  

проживає в   с. Капітанка. 
 
 Рівень  охоплення  заходами  активної  політики  зайнятості  

незайнятих  громадян  станом на 01 серпня 2017 року склав 96,0%, при 
середньообласному показнику  71,3%. 

 Безробітні  громадяни,  які  через  відсутність  підходящої  роботи  
тимчасово   

не  змогли  працевлаштуватися,  отримували  допомогу  по  безробіттю.  
Заборгованість з її виплати  відсутня. 

 В результаті застосування  всіх  заходів активної політики зайнятості у 
січні –липні   2017 року   було досягнуто стабілізації  на  ринку праці району  

та  не  допущено  масового  безробіття.  Показники Програми  зайнятості  а 7 
місяців  2017 року   з надання соціальних послуг незайнятим громадянам  

Голованівським районним центром зайнятості 
 
 

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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 

З них: 
«за»    -  19 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 213 (додається). 

 
Слухали: «Про стан виконання районної протиепізоотичної програми 

профілактики та боротьби з африканською чумою свиней на 2016-2017 
роки» 

Інформує: Клименко Олександр Вікторович – начальник відділу 
агропромислового розвитку районної державної адміністрації 

 
 
 

 
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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 
З них: 

«за»    -  19 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 214 (додається). 
 

Слухали: «Про звіт про виконання районного бюджету за 8 місяців 2017 
року» 

Інформує: Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 
управління районної державної адміністрації 
 

Hа пiдставi Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та 
вiдповiдно до статтi 18 Закону України «Про мiсцевi державнi адміністрації», 

пропонується затвердити звіт про виконання районного бюджету за 8 місяців 
2017 року по доходах в сумі 149709,4 тис. грн., у тому числі по загальному 

фонду 147835,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 1873,6 тис. грн.; по 
видатках – у сумі 140159,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 

135297,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 4861,6 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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 
З них: 

«за»    -  19 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 215 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 

року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік». 
Інформує: Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації. 
 



На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", статті 23, 78 Бюджетного кодексу України та відповідно до п. 15 

рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №147 «Про районний бюджет 
на 2017 рік» пропонується: 

1.Затвердити розпорядження голови Голованівської 

райдержадміністрації від 27 липня 2017 року №207-р «Про затвердження 
передбаченого у 2017 році районному бюджету обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій», від 11 серпня 2017 

року №223-р «Про внесення змін до обсягів субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій і допомог населенню», від 11 

серпня 2017 року №224-р «Про внесення змін до обсягів субвенції з 
державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань», від 17 серпня 2017 року №233-р «Про 
внесення змін до обсягу бюджетних призначень на 2017 рік», від 28 серпня 

2017 року №238-р «Про внесення змін до обсягу бюджетних призначень 
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації на 2017 рік», від 25 

вересня 2017 року №271-р «Про внесення змін до обсягів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню у вересні 2017 року» (додаються).  

2. Визначити управління капітального будівництва Кіровоградської 
обласної державної адміністрації замовником робіт з будівництва 

дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в смт. 
Голованівськ Кіровоградської області.  

3. Внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року 
№147 «Про районний бюджет на 2017 рік» (із змінами), а саме: - збільшити 

видатки районного бюджету у сумі 528,972 тис.грн. (загальний фонд – 
123,472 тис.грн., спеціальний фонд – 405,5 тис.грн. в т.ч. субвенція до 

обласного бюджету на фінансування робіт з будівництва дошкільного 
навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в смт. Голованівськ 

Кіровоградської області в сумі 50,0 тис.грн.) за рахунок дотацій та субвенцій 
з сільських, селищних бюджетів у сумі 392,572 тис.грн. та субвенції з 
державного бюджету місцевим на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами; - збільшити кошти що передаються із 
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 405,5 

тис.грн.; - внести відповідні зміни до додатків 1, 3 до даного рішення 
районної ради, додатки 2, 4, 5, 6 викласти у новій редакції (додаються). 

 
 

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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 
З них: 

«за»    -  19 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 216 (додається). 
 

Слухали: «Про підготовку навчальних закладів району до нового 
2017/2018 навчального року» 
Інформує: Туз Сергій Віталійович – начальник відділу освіти, молоді та 

спорту районної державної адміністрації. 
 

 
     На виконання статей 16, 34 Закону України «Про загальну середню 

освіту»,, наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації від 03 липня 2017 року № 561, рішення 

колегії управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації від29 червня №10/3 «Про підсумки роботи навчальних закладів 



області в осінньо-зимовий період 2016-2017 року та завдання  підготовки до 
нового 2017-2018 навчального року та опалювального сезону», наказу 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту від 23 червня 
2017 року №529 «Про організований початок 2017/2018 навчального 
року» та з метою забезпечення належної підготовки матеріально-технічної 

бази навчальних закладів, установ освіти району до сталої роботи у новому 
2017-2018 навчальному році та в осінньо-зимовий період, начальником 

відділу освіти, молоді та спорту видано накази «Про організований  початок 
2017/2018 навчального року» від 26 червня 2017 року №130 та «Про 

підготовку  навчальних закладів району до роботи у новому 2017-2018  
навчальному році та в осінньо–зимовий період» від 19 липня 2017 року №5-

аг, якими затверджено заходи та завдання  для забезпечення підготовки 
навчальних закладів району до початку 2017-2018 навчального року . 

 За наслідками реформування   системи освіти району проведеної 
впродовж 2016-2017 навчального року, з метою забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти, та забезпечення автономії навчальних закладів 
,систему загальної середньої освіти району становлять 3 опорних 

загальноосвітніх навчальних заклади, у складі яких перебувають 24 філії. 
Потреби населення району у дошкільній освіті забезпечують  1 НВК «ЗШ-
ДНЗ» ,17 філій опорних шкіл  «ЗШ-ДНЗ» та 11 ДНЗ. Послуги з забезпечення 

дітей району позашкільною освітою надають 2 позашкільних заклади (та з 01 
вересня 1 філія позашкільного закладу у Перегонівському НВО) 

Станом на 16 серпня 2017 року в усіх навчальних закладах проведено 
поточні ремонти, а саме: побілка та фарбування класних кімнат, коридорів, 

службових приміщень.   
В  навчальних закладах  Голованівського  району протягом 2016/2017 року 

здійснено ряд капітальних та поточних ремонтів по всіх шкільних та 
дошкільних навчальних закладах. Загалом за минулий період здійснено 

заміни 7 опалювальних котлів на загальну суму 3 080 тис. грн.  по філіях 
опорних шкіл «Красногірська ЗШ»  на 381.5 тис.грн, «Свірнівська ЗШ-ДНЗ» 

- 428,6 тис.грн, «Клинівська ЗШ» - 420,0 тис.грн, «Ємилівській ЗШ-ДНЗ №2» 
- 451,0 тис.грн., «Троянській ЗШ» -506,0 тис.грн, «Капітанська ЗШ-ДНЗ» -
524,0 тис.грн, «Новосільська  ЗШ-ДНЗ» -369,0тис.грн.   

 Здійснено заходи по їх устаткуванню, промивка  труб, заміна 
електрообладнання, димових труб та ін.  

 Проведено переобладнання котельні  на  альтернативне  паливо  по  філії   
«Новосільська ЗШ – ДНЗ» на суму 230 тис.грн.  

 Відкрито оновлені харчоблоки  в НВК « Голованівська  ЗШ 1-Ш ст. 
ім.Т.Г.Шевченка-гімназія»  та ДНЗ «Малятко»  з кухонним обладнанням, що 

відповідає всім вимогам та стандартам для забезпечення  якісного  
харчування дітей. Вартість виконаних робіт по  харчоблоках  922 846  грн. 

Для опорної школи НВК « Голованівська  ЗШ І-ІІІ ст. ім.Т.Г.Шевченка-
гімназія» придбано лінгафонний кабінет на суму - 404 тис. грн.  

При підготовці до нового навчального2017-2018 навчального року 
продовжується робота по реконструкціях котелень та теплових мереж 



навчальних закладів з метою їх приведення до оптимальних  енергоощадних 
та ефективних режимів експлуатації. 

Виготовляється проектно-кошторисна документація на  будівництво 
зовнішніх тепломереж по філіях « Капітанській ЗШ-ДНЗ» та «Клинівській 
ЗШ» вартість  складатиме в межах 550,0 тис грн. з місцевого бюджету.  

Виготовляється проектно - кошторисна документація на  капітальний 
ремонт ДНЗ с. Грузьке (вартість складатиме близько 300.0 тис.грн.) 

 Виконано  протипожежну обробку дерев’яних конструкцій покрівлі НВК 
«Голованівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка –гімназія»  на суму 70 тис. 

грн. та встановлено протипожежну сигналізацію вартістю 112.0 тис. грн. . 
згідно  припису Голованівського РВ УДСНС України у Кіровоградській 

області.  
Проведено реконструкцію спортивний майданчик  з  асфальтованим 

покриттям на суму 109 тис.грн 
По Голованівському ДНЗ «Малятко»: придбано металопластикові двері, 

закуплено нові меблі, спортивний  інвентар, побудовано нові ігрові 
майданчики та альтанки,  здійснено поточні ремонти актового залу та ігрових 

кімнат, закуплено нові штори. Здійснено ремонт та проведено ряд  
протирадонових заходів в підвальному приміщенні. В третьому  кварталі 
планується провести  будівництво нової котельні, та встановлення нового 

котла  ( винесення котельні з підвального приміщення). 
По НВК « Перегонівська ЗШ-ДНЗ»  планується   утеплення зовнішніх стін 

приміщення. Проведено заміну     вікон на 198.0 тис гривень.  Здійснено 
поточний ремонт в приміщенні школи.  

Здійснено заміну вікон на енергоефективні по філіях «Крутеньківська ЗШ-
ДНЗ», «Ємилівській ЗШ-ДНЗ №2», «Клинівська ЗШ», «Свірневській ЗШ-

ДНЗ», «Новосільській ЗШ-ДНЗ»,  «Красногірській ЗШ». «Ємилівській ЗШ-
ДНЗ №1» на суму 428.0 тис.гривень 

Проведено ремонтні роботи , замінено вікна по Голованівському БДЮТ на 
198,0 тис.грн,  заміна вікон та утеплення фасаду приміщення Побузького 

ЦДЮТ на 300.0 тис гривен 
Завершено розробку  проектно-кошторисної  документації та погодження з 

відповідними структурами реконструкцію приміщення Побузької 

загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів,. Даний проект включений до 
переліку об’єктів фінансування, яких заплановано здійснювати за рахунок 

Державного  Фонду регіонального розвитку. 1 етап 2017- субвенція 4 500.0 
тис.грн, та 500.0 тис гривень з районного бюджету, як спів фінансування,  

 2 етап  2018 р. - субвенція 8 000 тис.грн.  3 етап 2019 субвенція 3 500 
тис.грн. На даний час підрядник розпочав реконструкцію школи.  

  Розроблено проектно-кошторисну документацію та передано ДП 
«Укрдержбудеспертиза» для перевірки документи  на будівництво дитячого 

садка на 120 місць в смт .Голованівськ по вул. Пушкіна. Вартість даного 
будівництва складає в межах 40,0 млн.грн. На даний час сесією районної 

ради виділено з місцевого бюджету 4 млн.127 тис.грн. 



 Проводяться роботи  по перевірці  електротехнічного обладнання 
навчальних закладів на суму  92,6 тис.гривень.   на стадії  завершення акти 

перевірки готовності  навчальних закладів до нового навчального року. 
 На опалювальний сезон  потреба навчальних закладів освіти району по 

вугіллі складає 1400 тон, по дровах 302 скл.м. На даний час,  з врахуванням  

залишків, забезпеченість по вугіллі -223,4 тони - 21,3 %, по дровах -57,58 
скл.м. що складає 29,8 %. 

 Проведено тендер НВК « Голованівська  ЗШ 1-Ш ст. ім.Т.Г.Шевченка-  
гімназія на 680 тонн вугілля,  розпочато відвантаження  вугілля до філій.   

Заготівля альтернативного палива проводитиметься перед опалювальним 
сезоном, задля кращого його зберігання. 

 По всіх опорних закладах розроблені та затверджені маршрути слідування 
шкільних автобусів між опорними школами та їх філіями. Навчальними 

закладами  району підготували документи для підписання актів готовності 
навчальних закладів до нового навчального року, та актів готовності 

теплових господарств  в інспекції Держенергонагляду, проведено навчання 
відповідальним за теплове господарство та кочегарам, відповідно до якого 

були видані посвідчення Кіровоградським регіональним учбовим центром.  
 По Голованівській  опорній школі підвозиться  93 учні, підвезення 

здійснюють 4 автобуси, один - арендований. 

 По Перегонівській опорній школі підвозиться 130 дітей, перевезення 
здійснюється 3 автобусами. 

 По Побузькій опорній школі підвозиться  116 дітей та педпрацівників.  
Перевезення здійснюють 3 шкільні автобуси. На даний час відділом освіти, 

молоді та спорту проводить тендер на  придбання  1 шкільного автобуса, за 
кошти місцевого бюджету за 1 700.0 тис.грн. 

    В усіх навчальних закладах  району створено умови для харчування 
дітей ( вартість харчування 1 дитини в день - 12 грн.). Учні 1-4 класів, 

діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, діти учасників 
АТО харчуються безкоштовно. Учні 5-11 класів мають можливість 

харчуватися за батьківську доплату.  

    Станом на  16 серпня 2017 року  є  потреба в педагогічних кадрах: 

- філія НВК « Голованівська  ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка-гімназія  

«Свірнівська ЗШ-ДНЗ»- вчитель фізичної культури, української мови та 
літератури,  

- філія НВК « Голованівська  ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка-гімназія  
«Новосільській ЗШ-ДНЗ №2» – вчитель історії,математики та фізики 

- філія НВК « Голованівська  ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка-гімназія  
«Наливайківська ЗШ»– вчитель фізичної культури. 

Загалом у закладах  освіти району працює 449 педагогічних працівників. 
Тож у межах Голованівського освітнього округу достатня кількість 

кваліфікованих педагогічних працівників, для забезпечення потреб 
навчальних закладів, тому  питання фахового викладання предметів буде 

вирішено шляхом тарифікації існуючих фахівців  опорних закладів. 



Зважаючи на вищезазначене навчальні заклади підготовлено до початку 
нового 2017/2018 навчального року. 

 
 
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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 

З них: 
«за»    -  19 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 217 (додається). 

 



Слухали: «Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий 

період 2017/2018 року» 
Інформує: Белінська Олена Олександрівна – начальник відділу 
регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства 
 

На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 10 травня 2017 року № 221-р «Про підсумки 

роботи господарського комплексу області в осінньо-зимовий період 2016-
2017 року та заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону 2017-

2018 року» головою районної державної адміністрації видано відповідне  
розпорядження від 15 травня 2017 року № 149-р «Про підсумки роботи 

господарського комплексу району в осінньо-зимовий період  2016/2017 року 
та заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону 2017/2018 року».  

Станом на 17 серпня 2017 року підготовка до опалювального сезону 
2017/2018 року проходить на належному рівні та відповідно до планових 

показників, що становить 70%.  
Всього по району при плановому завданні підготовки теплових мереж 

довжиною 16,5 км фактично підготовлено 11,55 км, що становить 70%, також 

здійснюється підготовка котелень з 50 планових 36 одиниця підготовлено, 
що становить 72%. 

Всі заклади соціальні сфери районну підготували документи для 
підписання актів готовності теплових господарств  в інспекції 

Держенергонагляду, а також було проведено навчання відповідальним за 
теплове господарство та кочегарам, відповідно до якого були видані 

посвідчення Кіровоградським регіональним учбовим центром.  
У цілому на опалювальний сезон 2017/2018 року заплановано 1817 

тонн вугілля та 317,8 куб.м дров. Фактично підготовлено 308,53 тонн вугілля 
(17%)  та 95,2 куб.м дров. Заплановано коштів на 2017 рік на вугілля та дрова 

–              2 млн. 437 тис. грн., на теплопостачання (пілети) – 1 млн. 753 тис. 
грн. З них профінансовано станом на 10 серпня 2017 року на вугілля та дрова 
–             90,616 тис. грн., теплопостачанню – 898,67 тис. грн.   

По всіх школах та дитячих садках проведено поточні ремонти –  
побілка і покраска приміщень. Для збереженя  тепла,  та економії 

енергоресурсів, здійснюються заходи щодо енергозбереження та 
енергоефективності, а саме: здійснено заміну вікон на енергоефективні у 

філії НВК «Перегонівська ЗШ І-Ш ст. – ДНЗ «Крутеньківська ЗШ», філії 
НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка – гімназія «Ємилівська 

ЗШ –ДНЗ № 1», «Ємилівська ЗШ –ДНЗ № 2», «Клинівська ЗШ», 
«Свірнівська ЗШ – ДНЗ», «Новосільська ЗШ – ДНЗ», «Красногірська ЗШ» на 

загальну суму 428 тис. грн. У НВК «Перегонівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – ДНЗ» проведено заміну вікон на 198 тис. грн. та здійснено 

поточний ремонт у приміщенні школи. Замінено вікна у Голованівському 



БДЮТ на суму 198 тис. грн. та заміну вікон і утеплення фасаду приміщення 
Побузького ЦДЮТ –            300 тис. грн. 

Загалом за минулий період здійснено заміну 7 опалювальних котлів на 
загальну суму 3080 тис. грн. Здійснено заходи щодо їх устаткування, 
промивки  труб, заміни електрообладнання, димових труб, тощо. Здійснено 

переобладнання котельні на альтернативне паливо у філії НВК 
«Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка – гімназія «Новосільська ЗШ – 

ДНЗ» на суму         230 тис. грн.  
На опалювальний сезон потреба закладів освіти у вугіллі складає          

1400 т, у дровах 226 куб.м. На даний час, з врахуванням  залишків, 
забезпеченість у вугіллі – 223,4 т, у дровах – 43 куб.м. 

Закуплено 680 т вугілля для НВК «Голованівська  ЗШ І-Ш ст. 
ім.Т.Г.Шевченка – гімназія». 

Голованівська центральна районна лікарня та Побузька лікарня  
опалюються котлами ПП «АВКУБІ» на альтернативному виді палива 

(пілетах). Також, такими котлами опалюється Побузька загальноосвітня 
школа                         І-ІІІ ступенів, НВК «Перегонівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ», НВК «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ім.Т.Г.Шевченка – гімназія», філія НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ 
ступенів            ім. Т.Г.Шевченка – гімназія «Межирічківська ЗШ», Філія 

«Побузька ЗШ                   І-ІІІ ступенів  «Молдовська ЗШ – ДНЗ», 
Голованівський районний будинок культури, Троянська сільська лікувальна 

амбулаторія сільської медицини. 
Для опалювального сезону 2017-2018 років комунальним закладом 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» придбано          
95,2 куб.м. дров. На даний час проводиться процедура закупівлі твердого 

палива через систему Prozorro. 
Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та 

водовідведення в осінньо-зимовий період проводяться невідкладні ремонтні 
роботи на об’єктах житлово-комунального господарства. Відремонтовано та 

заміненно 1,05 км водопровідних мереж.  
Здійснюється підготовка прибиральної техніки до експлуатації у 

зимовий період. Також до ліквідації наслідків негоди буде долучатися 

додаткова техніка сільськогосподарських агроформувань.  
У житловому фонді  комунальної власності в смт. Побузьке до роботи в 

опалювальний період підготовлені всі 57 будинків, що становить 100%, та 
підписані комісією з перевірки готовності теплових господарств до роботи 

в опалювальний період паспорти готовності житлових будинків. В 
будинках проведено  обстеження і очищення димовентиляційних каналів.  

Виходячи із вищевказаного, можна зробити висновок, що підготовка до 
опалювального сезону в районі загалом проходить на належному рівні і 

підходить до завершення.  
 

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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 
З них: 

«за»    -  19 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 218 (додається). 

 
Слухали: «Про продовження терміну дії контракту з директором 

комунального закладу «Музей історії Голованівського району» 
Інформує: Піщик Тетяна Володимирівна – начальник відділу культури, 

туризму та культурної спадщини районної державної адміністрації. 
 

Голованівська районна державна адміністрація просить продовжити 
термін дії контракту з директором комунального закладу «Музей історії 



Голованівського району» Іванчишиною Алою Григорівною, шляхом 
укладання додаткової угоди терміном на 5 років. 

 
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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 
З них: 

«за»    -  19 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 219 (додається). 
 

Слухали: «Про надання дозволу на придбання службового житла» 



Інформує: Бугаєнко Ольга Петрівна – заступник голови районної 
державної адміністрації . 

 
 

На підставі статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Розділу IV Положення про службове житло, затвердженого 
рішенням районної ради від 21 липня 2017 року № 197, Протоколу № 1 

конкурсної комісії з організації заходів для придбання квартири у спільну 
власність територіальних громад сіл та селищ району пропонується надати 

дозвіл Комунальній установі «Голованівська центральна районна лікарня» на 
придбання житла - квартири, за адресою: смт. Голованівська, вул. Соборна, 

29-а, кв.1, вартістю, що не перевищує гривневого еквіваленту 16 500 
(шістнадцять тисяч п’ятсот) доларів США за готівковим курсом продажу 

Голованівським відділенням «Приватбанку» на день підписання договору 
купівлі-продажу та доручити головному лікарю КУ «Голованівська 

центральна районна лікарня» або особі, на яку покладено виконання 
обов’язків головного лікаря підписати договір купівлі-продажу службового 

житла. 
 
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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 



17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 

З них: 
«за»    -  19 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 220 (додається). 

 
Слухали: «Про надання дозволу на передачу комунального майна в 

оренду» 
Інформує: Рокочук  Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально-
економічного розвитку, пропонується надати дозвіл Комунальній установі 

«Голованівська центральна районна лікарня» на передачу в оренду ТОВ 
«Катя» нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та 

селищ району, що перебуває на балансі КУ «Голованівська ЦРЛ» - частини 
нежитлового приміщення загальною площею 18,05 кв.м., що знаходиться за 

адресою: Голованівський район, смт. Голованівськ, вул. Незалежності, 2 
терміном на 2 роки з орендною платою в сумі 1120,24 грн. в місяць. 2.  

 
 

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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 



5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 

З них: 
«за»    -  19 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 221 (додається). 
 

 
Слухали: «Про затвердження районної комплексної програми охорони 

навколишнього природного середовища в Голованівському районі» 
Інформує: Клименко Олександр  Вікторович – начальник відділу 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації 
 

 
Законом України від 21 грудня 2010 року № 2818 "Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" 
визначені основні пріоритети, завдання та цілі державної екологічної 

політики України. На території Голованівського району реалізується 
політика, спрямована на збереження безпечного для існування живої і 

неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я 
населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням 
навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії 

суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення 
природних ресурсів. Постійний розвиток виробничої діяльності, створення 

нових об'єктів промислового виробництва є джерелами забруднення 
навколишнього середовища та формують додаткові ризики у сфері екології. 

Посилена увага до охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної 



безпеки життєдіяльності є головними умовами стійкого економічного та 
соціального розвитку регіону. Необхідність вирішення екологічних проблем 

регіону є підґрунтям для розроблення Комплексної програми охорони 
навколишнього природного середовища в Голованівському районі на 2017-
2020 роки (далі – Програма). Основна мета Програми – максимально 

забезпечити ефективне використання та активізацію природного фактора, 
сприяти формування оптимального умов для здорового способу життя 

мешканців Голованівщини. У Програмі враховано основні положення і 
завдання законів України "Про охорону навколишнього природного 

середовища", "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року", рішення обласної ради від 21 

грудня 2012 року № 411 
 

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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 



Усього присутніх: 19 
З них: 

«за»    -  19 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 222 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до програми створення належних умов для 

обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та 
інших клієнтів у Голованівському районі на 2016-2018 роки 

Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради. 
 

Пропонується внести зміни до програми створення належних умов для 
обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інших 

клієнтів у Голованівському районі на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 
районної ради від 9 грудня 2016 року № 123, а саме:  

1.1. пункт «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, 
обсягів та джерел фінансування: строки та виконання Програми викласти в 
такій редакції: «Виконання Програми дасть змогу розв’язати проблему 

забезпечення УДКСУ у Голованівському районі Кіровоградської області 
сучасною комп’ютерною технікою (принтери, монітори, блок безперебійного 

живлення) для швидкого та якісного обслуговування розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів. Провести капітальний ремонт даху та 

поточний ремонт приміщення для недопущення зупинки всіх платежів на 
невизначений термін. Дія Програми розрахована на 2016-2018 роки. 

Фінансування Програми планується здійснити за рахунок районного 
бюджету. Обсяг фінансових ресурсів є орієнтовним та визначатиметься з 

урахуванням наявного ресурсу бюджету. Прогнозні обсяги та джерела 
фінансування наведені у Додатку 1 до програми.»;  

1.2. пункт «Напрями діяльності та заходи Програми» викласти в такій 
редакції: «Напрямами діяльності програми є створення належних умов для 
обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом 

придбання комп’ютерної техніки (принтерів, моніторів, блоку 
безперебійного живлення), яка відповідає всім вимогам Регламенту по 

встановленню системи дистанційного обслуговування. Недопущення виходу 
з ладу серверів, комп’ютерної техніки ( в зв’язку з протіканням даху 

приміщення управління казначейства). Напрями діяльності та перелік заходів 
виконання Програми наведені у Додатку 2 до Програми»;  

1.3. додаток 1 до програми «Прогнозні обсяги та джерела фінансування 
Програми створення належних умов для обслуговування розпорядників і 

одержувачів бюджетних коштів, впровадження дистанційного 
обслуговування в використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт 

Казначейства – Казначейство» на 2016-2018 роки» викласти в новій редакції 
(додається);  



1.4. додаток 2 до Програми «Напрямки діяльності та перелік заходів 
програми для покращення обслуговування розпорядників і одержувачів 

бюджетних коштів за допомогою впровадження дистанційного 
обслуговування програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – 
казначейство» Управління Державної казначейської служби України у 

Голованівському районі Кіровоградської області на 2016-2018 роки» 
викласти в новій редакції (додається). 

 
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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 

З них: 
«за»    -  19 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 



«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 223 (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 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 

районної ради від 25 грудня 2015 року № 28» 
Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
 

 
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, затвердженої рішенням районної ради від 25 
грудня 2015 року № 28, з урахуванням змін внесених рішенням районної 

ради від 10.06.2016р. № 80, від 30.09.2016р. № 105, від 11.11.2016р. № 119, 
від 23.12.2016р. № 153, а саме: підпункти 2 та 18 Розділу І «Соціальна 
підтримка, медичне обслуговування сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 
АТО Розділу VІІ «Напрями реалізації та заходи Програми» викласти в  новій 

редакції (додаються). 

 

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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 



10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 
З них: 

«за»    -  19 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 224 (додається). 

 

Слухали: «Про затвердження технічної документації по нормативній 

грошовій оцінці земельних ділянок на території Побузької селищної 
ради» 

Інформує: Рибак Ігор Федорович – в.о. начальника відділу у 
Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру  у 

Кіровоградській області  
 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 10 Земельного 
кодексу України, розглянувши розроблену ТОВ «КІРОВОГРАД- 

ГЕОІНФОРМ» технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 
земельних ділянок пропонується: 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 
земельної ділянки загальною площею 0,12 га, яка надана в приватну 

власність ТОВ «Побузький завод абразивів» для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться за адресою 
Кіровоградська область Голованівський район смт. Побузьке вул. Вокзальна, 

5-б ( за межами населених пунктів).  
2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 0,12 га, яка надана в приватну власність ТОВ «Побузький завод 

абразивів» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, яка знаходиться за адресою Кіровоградська область 



Голованівський район смт. Побузьке вул. Вокзальна, 5-б ( за межами 
населених пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової 

оцінки станом на 01.01.2017 року становить 94 453,00 (дев’яносто чотири 
тисячі чотириста п’ятдесят три) гривень і підлягає щорічній індексації.  

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 4,5273 га, яка надана в приватну 
власність ТОВ «Побузький завод абразивів» для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться за адресою 

Кіровоградська область Голованівський район смт. Побузьке вул. Вокзальна, 
5-б ( за межами населених пунктів).  

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 
площею 4,5273 га, яка надана в приватну власність ТОВ «Побузький завод 

абразивів» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, яка знаходиться за адресою Кіровоградська область 
Голованівський район смт. Побузьке вул. Вокзальна, 5-б ( за межами 

населених пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової 
оцінки станом на 01.01.2017 року становить 3 589 414,00 (три мільйона 
п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч чотириста чотирнадцять) гривень і підлягає 

щорічній індексації.  
 

 
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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 



12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 
З них: 

«за»    -  19 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 225 (додається). 
 

Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 
оцінці земельних ділянок на території Перегонівської сільської ради 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – в.о. начальника відділу у 

Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру  у 
Кіровоградській області  

 
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 10 Земельного 
кодексу України, розглянувши розроблену Державним підприємством 

«Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою » 
технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок 

районна рада, пропонується: 
 1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 26,92 га, яка надана в постійне 
користування гр. Лінчевському Валерію Григоровичу для ведення 
фермерського господарства на території Перегонівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області ( за межами населених 
пунктів).  

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 
площею 26,92 га, яка надана в постійне користування гр. Лінчевському 

Валерію Григоровичу для ведення фермерського господарства на території 
Перегонівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області ( за межами населених пунктів), що відповідно до Розрахунку 
нормативної грошової оцінки станом на 01.03.2017 року становить 1 027 

025,00 (один мільйон двадцять сім тисяч двадцять п’ять ) гривень і підлягає 
щорічній індексації.  



3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 
земельної ділянки загальною площею 23,4533 га, яка надана в оренду гр. 

Ігнатенку Володимиру Володимировичу для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської сільської 
ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

пунктів).  
4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 23,4533 га, яка надана в оренду гр. Ігнатенку Володимиру 
Володимировичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Перегонівської сільської ради Голованівського 
району Кіровоградської області ( за межами населених пунктів), що 

відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.03.2017 
року становить 767 758 ,00 (сімсот шістдесят сім тисяч сімсот п’ятдесят 

вісім) гривень і підлягає щорічній індексації.  
5. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 28,5502 га, яка надана в оренду гр. 
Ігнатенку Володимиру Володимировичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської сільської 
ради Голованівського району Кіровоградської області ( за межами населених 
пунктів).  

6. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 
площею 28,5502 га, яка надана в оренду гр. Ігнатенку Володимиру 

Володимировичу для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Перегонівської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області ( за межами населених пунктів), що 
відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 01.03.2017 

року становить 1 116 730,00 (один мільйон сто шістнадцять тисяч сімсот 
тридцять) гривень і підлягає щорічній індексації.  

 
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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 



6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 

З них: 
«за»    -  19 

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

Прийнято рішення № 226 (додається). 
 

Слухали: «Про затвердження технічної документації по нормативній 
грошовій оцінці земельних ділянок на території Троянської сільської 

ради» 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – в.о. начальника відділу у 

Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру  у 
Кіровоградській області  

 
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 10 Земельного 
кодексу України, розглянувши розроблену Державним підприємством 

«Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою » 
технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок 
пропонується: 

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 
земельної ділянки загальною площею 13,7100 га, яка запроектована для 

продажу права оренди терміном на 7 років на земельних торгах у формі 
аукціону із земель державної власності сільськогосподарського призначення 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Троянської сільської ради Голованівського району Кіровоградської області 

(за межами населених пунктів).  



2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 
площею 13,7100 га, яка запроектована для продажу права оренди терміном на 

7 років на земельних торгах у формі аукціону із земель державної власності 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Троянської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області ( за межами населених 
пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом 

на 01.03.2017 року становить 121 285,00 (сто двадцять одна тисяча двісті 
вісімдесят п’ять ) гривень і підлягає щорічній індексації.  

 
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 Говорун  Ярослав Петрович за 

3 Голімбієвська Тамара Павлівна за 

4 Гребенюк Микола Петрович за 

5 Іщак Олександр Валентинович за 

6 Кравчук Ігор Петрович за 

7 Комашко Григорій Віталійович за 

8 Комашко Михайло Станіславович  за 

9 Копієвський Михайло Дмитрович за 

10 Кучмій Богдан Борисович за 

11 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

12 Лепетун  Юрій Петрович  за 

13 Лободюк Юрій Михайлович за 

14 Сигляк Галина Володимирівна за 

15 Рокочук Дмитро Сергійович за 

16 Свердликівський Віктор Олександрович за 

17 Тернавська Олена Григорівна  за 

18 Туз Сергій Віталійович за 

19 Цобенко Руслан Олександрович за 

Усього:   19 
 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 19 

З них: 
«за»    -  19 



«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 227 (додається). 
 

 
Всі питання, які виносилися на розгляд шістнадцятої  сесії  районної 

ради сьомого скликання, розглянуто. 

Шістнадцяту сесію районної ради оголошую закритою. 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 

 

 


