
   

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання вісімнадцятої  сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

15 грудня  2017 року       смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.50 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 26 

Відсутні - 8 
 

Президія: 
Кучмій Богдан Борисович – голова Голованівської районної ради. 

Голімбієвський Олег Дмитрович – голова районної державної адміністрації. 
Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради.  

 
Головує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради.  

  
На сімнадцятій сесії присутні, згідно з даними реєстрації  26 депутатів. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  

2 Бучацький Андрій Миколайович 

3 Говорун Ярослав Петрович   

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  

6 Гончаренко Костянтин Васильович  

7 Гребенюк Микола Петрович  

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  

9 Кравчук Ігор Петрович 

10 Комашко Григорій Віталійович  

11 Комашко Михайло Станіславович  

12 Копієвський Михайло Дмитрович  

13 Кучмій Богдан Борисович 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  

15 Лепетун  Юрій Петрович  

16 Лободюк Юрій Михайлович  

17 Надольняк Ольга Іванівна  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  

19 Сигляк Галина Володимирівна  

20 Рокочук Дмитро Сергійович 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович 



22 Свердликівський Віктор Олександрович  

23 Тернавська Олена Григорівна  

24 Цобенко Руслан Олександрович  

25 Чушкіна Надія Василівна  

26 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
 

Безушенко Григорій Валентинович 
Волошин Валерій Леонідович 
Вонсович Микола Володимирович 

Іщак Олександр Валентинович 
Коваль Володимир Олександрович  

Маріяшко Олег Валерійович 
Туз Сергій Віталійович 

Яровий Олександр Володимирович 
 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Голова районної ради оголосив вісімнадцяту 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 ознайомив депутатів з листом Верховної Ради 

України від 30 листопада 2017 року № 04-29/14-2803 щодо розгляду 
депутатського запиту, підтриманого на минулій сесії, про створення 

антикорупційних судів в Україні. 
 

Голова районної ради поставив на голосування пропозицію щодо 
виключення з проекту порядку денного питань: 

1. Про звіт головного лікаря КУ «Голованівська центральна районна 
лікарня»; 

2. Про погодження на посаду завідувача Межирічківського дошкільного 
навчального закладу; 

3. Про звернення до президента України, Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України щодо продовження мораторію на продіж 
земель сільськогосподарського призначення. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 



5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  за 

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  26 

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

Прийнято. 
 

Голова районної ради поставив на голосування пропозицію щодо включення 
з проекту порядку денного питань: 

 
1. Про внесення змін до Статуту КУ «Голованівська центральна районна 

лікарня»; 
2. Про план діяльності Голованіської районної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018рік»; 
3.  Про надання дозволу на передачу комунального майна в оренду; 

4. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Кабінету 
міністрів України стосовно залишення підприємств лісової галузі 

виключно у державній власності та не допущення їх приватизації  і 
передачі у концесію; 

5. Про затвердження районної програми «Медичні кадри» на 2018-

2022роки; 
6. Про затвердження програми культурно-мистецького розвитку 

Голованівського району на 2018рік; 



7. Про затвердження районної програми по створенню соціально-
економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 

районної організації ветеранів України на 2018-2019 роки; 
8. Про програму інформатизації Голованівського району «Електронна 

Голованівщина» на 2017- 2019роки»; 

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

10.  Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної 
підтримки сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців і 

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

11. Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016року № 
143; 

12. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 
оцінці земельних ділянок на територіях Грузької та Семидубської 

сільських рад; 
13. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 

оцінці земельних ділянок на території  Вербівської сільської ради; 
14. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 

оцінці земельних ділянок на території Перегонівської сільської  ради.  

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  за 

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 



З них: 
«за»    -  26 

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

Прийнято. 
 

 Голова районної ради поставив на голосування пропозицію про 
включення до порядку денного питання «Про районну комплексну програму 

оздоровлення та відпочинку дітей Голованівського району на 2018-2022 
роки». 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  за 

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  26 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 
 

 
 



Отже, на вісімнадцятій сесії районної ради сьомого скликання  
пропонується розглянути наступні питання:  

 
Вносить питання: районна рада 

1. Про результати діяльності Голованівського відділу Новоукраїнської 

місцевої прокуратури на території району упродовж 2017 року. 
Інформація: Моспана Олександра Олександровича - начальника 

Голованівського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури, 
юриста І класу. 

 
Вносить питання: районна рада 

2. Про звіт головного лікаря КЗ «Голованівський центр  первинної 
медико-санітарної допомоги» 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 
Вносить питання: районна рада 

3. Про звіт голови Голованівської районної організації ветеранів.  
Інформація: Гаврищук Євгенії Леонідівни – голови 

Голованівської районної організації ветеранів України. 

 
Вносить питання: районна рада 

4. Про внесення змін до Статуту КУ «Голованівська центральна районна 
лікарня». 

Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної ради. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 

5. Про стан виконання районної цільової соціальної програми «Молодь 

Голованівщини» на 2016-20202 роки». 
Інформація: Гонтюк Наталії Борисівни – головного спеціаліста 

відділу освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 

6. Про стан виконання районної комплексної програми профілактики 

злочинності на 2016 -2020 роки. 
Інформація: Плахотнюка Андрія Миколайовича – завідувача 

сектору запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та 
режимно-секретної роботи апарату районної державної 

адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністраці. 

7. Про стан виконання районної програми забезпечення соціальним та 

впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа на період до 2018 року. 



Інформація: Карабенюк Тетяни Леонідівни – начальника 

служби у справах дітей районної державної адміністрації. 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

8. Про стан виконання районної цільової програми «Питна вода 
Голованівського району на 2013-2020 роки». 

Інформація: Белінської Олени Олександрівни – начальника 

відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства. 
 

Вносить питання: районна рада 

9. Про план роботи Голованівської районної ради на 2018 рік.  
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

10. Про план діяльності Голованівської районної ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2018 рік.  

Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

11. Про передачу комунального майна в оренду. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 
 

Вносить питання: районна рада 

12. Про передачу комунального майна в безоплатне користування 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 
 

Вносить питання: районна рада 

13. Про надання дозволу на передачу комунального майна в оренду. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 
 
Вносить питання: постійна комісія районної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з 
правоохоронними органами та боротьби з корупцією. 

14. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Кабінету 

Міністрів України про залишення підприємств лісової галузі виключно в 
державній власності та не допущення їх приватизації і передачі у концесію.  

Інформація: Стрільчук Надії Дмитрівни – голови первинної 

профспілкової організації працівників лісового господарства 

Голованівського лісгоспу. 



 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

15. Про затвердження районної програми «Медичні кадри» на 2018-2022 
роки. 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

16. Про затвердження програми культурно-мистецького розвитку 

Голованівського району на 2018 рік. 
Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

17. Про затвердження районної цільової соціальної програми розвитку 
фізичної культури та спорту на 2018-2022 роки. 

Інформація: Гонтюк Наталії Борисівни – головного спеціаліста 

відділу освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

18. Про затвердження районної програми по створенню соціально-
економічних умов для реалізації статутної діяльності Громадської 

організації Голованівської районної організації ветеранів України на 
2018-2019 роки. 

Інформація: Гаврищук Євгенії Леонідівни – голови районної ради 

ветеранів. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

19. Про програму інформатизації Голованівського району «Електронна 
Голованівщина» на 2017-2019 роки. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

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

державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

20. Про програму соціального і економічного розвитку Голованівського 

району на 2018 рік. 
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

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

державної адміністрації. 
 



Вносить питання: районна державна адміністрація 

21. Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року 

№ 147 «Про районний бюджет на 2017 рік». 
Інформація: Дудара Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

22.  Про районний бюджет на 2018 рік. 
Інформація: Дудара Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

23. 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. 
Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

24. Про внесення змін до районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 
організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 2017-2019 роки. 

Інформація: Кравченко Людмили Павлівни – голови районної 

організації інвалідів. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

25. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 
оцінці земельних ділянок на територіях Грузької та Семидубської сільських 

рад. 
Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу у 

Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Кіровоградській області.  
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

26. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 

оцінці земельних ділянок на території Вербівської сільської ради. 
Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу у 

Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру 
у Кіровоградській області.  

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

27. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 
оцінці земельних ділянок на території Перегонівської сільської ради. 



Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу у 

Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Кіровоградській області.  
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

28. Про районну комплексну соціальну програму оздоровлення та відпочинку 
дітей Голованівського району на 2018-2022 роки. 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації. 
 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
 

Слухали: Про результати діяльності Голованівського відділу 
Новоукраїнської місцевої прокуратури на території району упродовж 

2017 року. 
Інформує: Моспан Олександр Олександрович - начальник 

Голованівського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури, юрист І 
класу. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  за 

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 



20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 240 (додається). 
 

Слухали: Про звіт головного лікаря КЗ «Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги». 

Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КЗ 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 
З метою виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава», пункту 3 рішення Ради регіонів від 15 вересня 2011 року та 

Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» 
на 2012-       2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від              31 жовтня 2011 року № 1164-р, з метою забезпечення 
формування мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну 
медичну (медико-санітарну) допомогу, був створений комунальний заклад 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – 
ЦПМСД). 

Була проведена структурно-організаційна та функціональна перебудова 
системи медичного обслуговування, здійснений перерозподіл ресурсів між 

закладами охорони здоров’я, що надавали вторинну (спеціалізовану) та 
первинну медичну допомогу.  

ЦПМСД  із статусом юридичної особи розпочав свою роботу з 01 
жовтня 2013 року. 

У ЦПМСД  у наявності є Статут, який затверджений рішенням 
Голованівської районної ради від 21 грудня 2012 року № 280, та 

зареєстрований Державним реєстратором (нова редакція Статуту 
затверджена рішенням Голованівської районної ради від 11 листопада 2016 

року № 114).  
Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України, ліцензії на право здійснення діяльності відповідно до профілю та 

завдань, зокрема, на медичну практику від 29 жовтня 2015 року № 703 із 
строком дії – безстроково, на придбання, зберігання, перевезення, знищення, 



використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці 
ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ), 

прекурсорів (списку І таблиці ІV та списку 2 таблиці ІV) «Переліку 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», рішення про 
видачу ліцензії від             07 липня 2016 року № 40, строк дії з 07 липня 2016 

року по 07 липня 2021 року, а також документи, що підтверджують право 
користування приміщеннями та обладнанням необхідним для надання 

медичної допомоги.       
03 травня 2017 року ЦПМСД  акредитовано на першу категорію. Строк  

дії сертифіката до 03 травня 2020 року.      
До складу ЦПМСД  увійшли  6 лікарських амбулаторій: 2 лікарські 

амбулаторії, 4 сільські лікарські амбулаторії, 1 із них загальної практики – 
сімейної медицини, які розгорнуті з урахуванням системи розселення  та 

потреб населення у медичному обслуговування, забезпечення рівності та 
доступності первинної медико-санітарної допомоги. 

Лікарські амбулаторії розгорнуті в смт Голованівськ та смт Побузьке, 
сільські лікарські амбулаторії в с. Клинове, с. Молдовка, с. Перегонівка, а 

загальної практики – сімейної медицини в с. Троянка.  
У складі лікарських амбулаторій відповідно до  кількості 

прикріпленого населення розгорнуто лікарські дільниці, також функціонують 

30 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів. 
Штатний розпис Голованівського ЦПМСД затверджено відповідно до 

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 серпня 2014 року № 
585 «Про затвердження примірних штатних нормативів центру первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів».  
Виконується робота щодо інформатизації технологічних процесів  

управління та входження Центру в єдиний інформаційний простір області та 
України. Придбано 2 комп’ютера за рахунок місцевого бюджету, ще 3 

комп`ютера отримали як спонсорську допомогу, 1 комп’ютер за рахунок 
коштів сільської ради . 

Облаштовано 4 робочих місць (АРМів) в бухгалтерії, 1 АРМ відповідно 
до ролі – «Кадри», 1 АРМ – юрисконсульт, 1 АРМ для лікаря в Побузькій 
лікарській амбулаторії, 1 АРМ для лікаря в Клинівській сільській лікарській 

амбулаторії. Після отримання додаткової кількості комп’ютерів для лікарів 
Голованівського ЦПМСД буде запроваджено електронний документообіг.  

Всі підрозділи Голованівського ЦПМСД телефонізовано 
стаціонарними або мобільними телефонами, до мережі Інтернет під’єднано 

лише адміністрація ЦПМСД  та Голованівська лікарська амбулаторія. 
Оновлені електронні бази даних: 

реєстр хворих на гіпертонічну хворобу, до якого включено 10251 осіб, 
або 100%; 

реєстр хворих на цукровий діабет, до якого включено 991 осіб, або 
100%; 

Створюється електронний реєстр хворих на орфанні захворювання, на 
легеневу гіпертензію.  



Після завершення формування електронного Реєстру пацієнтів буде 
поступово забезпечуватись робота реєстратур лікарських амбулаторій з 

застосуванням електронних технологій зокрема реєстрації замовлень на 
відвідування лікарів в амбулаторії,  викликів  лікаря на дім  через мережу 
Інтернет. 

Здійснювалась реалізація пілотного проекту щодо запровадження 
Державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з 

гіпертонічною хворобою. 
З 01 квітня 2017 року в районі діє програма «Доступні ліки», за якою 

пацієнти можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ 
типу та бронхіальної астми  безкоштовно або з незначною доплатою.  В 

Голованівському районі на рік виділено коштів 557,4 тис. грн. 
До реалізації урядової програми були залучені 4 аптеки смт 

Голованівськ та смт Побузьке, с. Перегонівка. 
В 2013-2017 роках медичні послуги на  первинному рівні  медичної 

допомоги надавались за визначеним порядком організації медичного 
обслуговування населення, графіками роботи лікарських амбулаторій, а 

також  обсягами надання медичної допомоги на первинному рівні зокрема: 
1) надання первинної допомоги в амбулаторних умовах за місцем 

проживання ( перебування) пацієнта; 

2) надання консультацій; 
3) проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, 

травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних ( під час вагітності) станів;  
4) здійснення профілактичних заходів; 

5) направлення відповідно до показань пацієнта для надання йому 
вторинної або третинної медичної допомоги; 

6) надання невідкладної медичної допомоги у разі гострого розладу 
фізичного або психічного здоров’я. 

Були  передбачені кошти на виконання  завдань та заходів на 
первинному рівні, зокрема: боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом та 

запобігання захворювань на грип та ГРВІ. 
За кошти районного бюджету в Голованівському центрі первинної 

медико-санітарної  допомоги закупляється туберкулін, вакцина для 

профілактики грипу, забезпечуються безкоштовними ліками пільгові категорії 
населення.   

 Для створення необхідних санітарно-гігієнічних та санітарно-
технічних умов надання  первинної медико-санітарної допомоги населенню в 

2017 році були проведені ремонтні роботи, а саме:  
 

№ 

п/п 

Назва ЛПЗ Види 

ремонтних 
робіт) 

Використані 

кошти та 
джерела 

фінансування 
(ДБ, ОБ, МБ, 

ПРООН, 

тощо) 

Обсяг та короткий опис 

проведених робіт  



1 2 3 4 5 

1.  Голованівський 

ЦПМСД 
ФП  

с-ща Голованівськ 

Капітальний 

ремонт 

Бюджет 

селищної 
ради,  

240000,0 грн. 

Ремонт даху будівлі, 

опалювальної системи, 
встановлення котла, заміна 

вікон на склопакети, дверей 
на металеві, внутрішні 
роботи 

2.  Голованівський 

ЦПМСД 
Грузький ФАП    

Поточний 

ремонт 

Бюджет 

сільської ради,  
62072,0 грн. 

Ремонт опалювальної 

системи, заміна котла, 
ремонт покрівлі 

3.  Голованівський 

ЦПМСД                                   
Журавлинський  
ФП  

Поточний 

ремонт 

Спонсорські 

кошти  

Заміна вікон та дверей на 

склопакети  

4.  Голованівський 
ЦПМСД 
Люшнюватський 

ФП  
 

Поточний 
ремонт 

Спонсорські 
кошти  

Заміна вікон на склопакети, 
дверей на металеві 

1 2 3 4 5 

5.  Голованівський 

ЦПМСД 
Наливайківський 
ФП  

Поточний 

ремонт 

Спонсорські 

кошти  

Заміна вікон та дверей на 

склопакети, внутрішні 
роботи 

6.  Голованівський 

ЦПМСД 
Новосільський ФП  

Поточний 

ремонт 

Бюджет 

сільської ради,  
4020,0 грн. 

Ремонт зовнішньої стіни, 

штукатурення, фарбування 

7.  Голованівський 

ЦПМСД 
Семидубський ФП  

Поточний 

ремонт 

Спонсорські 

кошти  

Заміна електропроводки,  

ремонт ганку, внутрішні 
роботи 

 

У поточному році за кошти виділені окремими сільськими радами 
району провелася закупівля медикаментів для надання невідкладної 

допомоги (13 тис. грн.), медичного обладнання, бензину, меблів, комп’ютера 
(с. Клинове), ремонту приміщень медичних закладів. Розкішненською 

сільською радою Голованівському центру первинної медико-санітарної 
допомоги був наданий в оренду автомобіль для обслуговування жителів сіл 
даної сільської ради. 

Основними завданнями щодо поліпшення організації та якості 
медичного обслуговування на первинному рівні надання медичної допомоги 

населенню є : 
1) підвищення рівня укомплектованості лікарськими кадрами зокрема, 

лікарями  загальної практики – сімейними лікарями, дільничними 
терапевтами та педіатрами, за якими закріплене населення;  

2) запровадження сучасних інформаційних технологій, завершення 
формування електронного реєстру пацієнтів, об’єднання локальних мереж 

лікарських амбулаторіях з сервером Центру, входження єдиний 
інформаційний простір області та України; 



3) поліпшення організації роботи з запобігання захворювань на 
інфекційні хвороби, які керуються засобами імунопрофілактики. 

4) виконання заходів Державних та регіональних програм 
передбачених до здійснення на первинному рівні надання медичної допомоги 
населенню; 

5) поліпшення організації та якості профілактичної роботи з 
запобігання захворювань на туберкульоз та ВІЛ – інфекцію на первинному 

рівні; 
6) забезпечення медичною апаратурою та обладнанням, медичним 

транспортом лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та 
фельдшерських пунктів відповідно до табелю оснащення; 

7) проведення поточних та капітальних ремонтів в лікарських 
амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктах, 

визначених плановими завданнями на поточний рік. 
 

Виступили: 
Депутат Чушкін О.І. із запитанням щодо використання приміщень, які є 

комунальною власністю та на балансі КЗ «Голованівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 
 

Головний лікар КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Фоменко М.П. з відповіддю в контексті поставленого запитання. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 



16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  за 

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  25 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 241 (додається). 
  

Слухали: «Про звіт голови Голованівської районної організації 
ветеранів» 

Інформує: Гаврищук Євгенія Леонідівна – голова Голованівської 
районної організації ветеранів України. 

 
На даний час в районі нараховується 25 первинних ветеранських 

організацій. На обліку в цих організаціях 8767 членів всіх категорій, з них: 
учасників бойових дій – 17, інвалідів війни – 13, учасників війни – 947 

чоловік, ветеранів праці – 1394 чол.,  ветеранів військової служби – 68, інших 
пенсіонерів – 6363. 

Керівний склад районної організації ветеранів України складається з            
35 членів ради  в том у числі 9 членів президії та  ревізкомісія в складі 3 осіб. 

В своїй практичній роботі президія районної організації ветеранів 

України прикладає всі зусилля по втіленню в життя Статутних вимог, рішень 
та постанов 7 з’їзду організації ветеранів України. 

Свою роботу наша ветеранська організація проводить у тісній 
співпраці   з місцевими  органами влади, з територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голованівського 
району, управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, 

Благовіщенським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України 
Кіровоградської області, районним центром зайнятості, відділу культури, 

туризму та культурної спадщини райдержадміністрації . По всіх питаннях ми 
відчуваємо підтримку, допомогу і розуміння  наших проблем з боку районної 

державної адміністрації, районної ради, депутатського корпусу, наших 
соціальних партнерів. 

           Практично вся наша організація міцно опирається на плечі голів 
первинних ветеранських осередків, які становлять основу персонального 



складу ради районної організації. У своїй повсякденній роботі  голови 
первинних ветеранських організацій та районна рада ветеранів керуються 

Статутом організації ветеранів України. 
         Свою роботу наша ветеранська організація планує в тісній  співпраці з 
місцевими органами влади. По всіх питаннях ветеранів на селі, ми 

відчуваємо підтримку, розуміння і допомогу голів сільських  і селищних рад. 
          Всі первинні ветеранські організації,рада районної організації ветеранів 

України уклали Угоди про співпрацю з органами влади району.  Всі голови 
первинних ветеранських організацій мають робочі місця  та зазначені часи  

прийом у громадян. 
           Районна рада ветеранів проводить свою роботу згідно плану, 

затвердженого  президією районної ради. 
           Пріоритетним напрямком роботи залишається вирішення проблем, 

запитів і інтересів кожного окремого ветерана, пенсіонера. Кожна заява, 
кожна скарга реєструється  в журналі  прийому громадян і в обов’язковому 

порядку стоїть на контролі до повного  вирішення.  
           Одним з важливих завдань районної організації ветеранів є активна 

участь у героїко-патріотичному вихованні молоді,   залучення їх до 
спілкування  з ветеранами війни і праці, благоустрою могил  загиблим 
воїнам, пам’ятників і меморіалів. З цією метою в 2017 році було продовжено 

акцію «Ми вдячні за життя» по наведенню порядку біля пам’ятників, 
обелісків і братських могил. В квітні цього року за ініціативи ради районної 

організації ветеранів України і при  участі членів районної організації, учнів 
професійно-технічного училища № 38, учнів школи, вчителів, працівників 

сільської ради села Липовеньке, агрофірм був наведений порядок і 
висаджено дерева, квіти на меморіальному  комплексі с.Липовеньке . 

           Біля Обеліску Слави у смт Голованівськ, біля пам’ятника загиблим 
воїнам (поворот на с. Красногірку) та по всіх  селах району  були  

пофарбовані пам’ятники, посаджені дерева та квіти. Кожна сільська і 
селищна рада, школи проінформували  раду ветеранів про проведену роботу 

з фото підтвердженням. 
            За підтримки райдержадміністрації, районної ради на честь 
святкування Дня партизанської Слави були організовані екскурсії в музей 

«Спартак» с.Красногірка, в музей партизанської   Іскри с.Кримка 
Первомайського району. До цих екскурсій були залучені учні НВК 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – 
гімназія» та професійно-технічного училища № 38, вихованці військово-

патріотичного табору. По маршруту екскурсії зупинялися  коло  всіх 
пам’ятних місць, покладали квіти. 

До дня 73-річниці визволення України  була проведена зустріч 
районної ради ветеранів з учнями НВК «Голованівська загальноосвітня 

школа                          І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія». Був 
проведений урок пам’яті, присвячений цій визначній даті. 

До Дня Перемоги по всіх селах району були  проведені зустрічі 
ветеранів з учнями шкіл. А в смт Голованівськ  8 травня було проведено 



засідання круглого столу на тему: »Згадаймо про подвиг батьків», на який 
були запрошені учасники війни, учасники  трудового фронту, діти  війни, 

ветерани праці, де онуки ветеранів війни розповідали про подвиг дідів в роки 
Другої Світової війни. Також 22 червня  в приміщенні районного музею 
районною радою ветеранів спільно з працівниками  районного музею та 

учнями  школи був проведений захід, присвячений Дню скорботи та 
вшанування пам»яті  жертв війни . 

15 лютого вшановували учасників бойових дій на території інших 
держав та республіки Афганістан. Учасники  заходу відвідали та поклали 

квіти  до пам’ятника загиблих воїнів в Афганістані. Відбулися урочистості в 
райцентрі з участю воїнів-афганців та батьків, чиї сини загинули в 

Афганістані, учасників бойових дій на території інших держав, учнів 
професійно-технічного училища № 38, школи, голів первинних ветеранських 

організацій сіл, голів  сільських і  селищних рад, районної адміністрації, 
районної ради. 

Члени районної ради ветеранів, члени районної організації 
Афганістану відвідали та поклали квіти на могили загиблих воїнів-афганців в 

селах Одая, Липовеньке, Крутеньке, Межирічка, Лебединка, Наливайка. 
До дня 8 березня спільно з територіальним центром був проведений 

святковий вогник, присвячений вшануванню жінок-матерів, на який були  

запрошенні учасники війни, діти війни, ветерани праці, матері багатодітних 
сімей. 

До Дня людей похилого віку,Дня ветерана провели святковий вогник 
під назвою «Славимо людину праці». В якому взяли участь керівники- 

представники молодого та старшого покоління. Представники були від 
медицини, освіти, сільського господарства, юстиції, правоохоронних органів, 

торгівлі.  
28 березня відзначалося 30-річчя створення організації ветеранів 

України. Наші всі організації також готувалися до цього свята. 
З 01 по 23 березня 2017 року проходив огляд-конкурс серед 

ветеранських  самодіяльних колективів сіл району. На заключний концерт, 
який проходив в районному Будинку культури і був присв’ячений 30-річчю 
утворення ветеранської організації, було відібрано по  два номери з кожного 

села. Всього в заключному концерті прийняло участь 120 ветеранів учасників 
художньої самодіяльності. 

На урочистому пленумі головою районної держадміністрації 
Голімбієвським О.Д. та головою районної ради Кучмієм Б.Б. були вручені 

подяки головам сільських та селищних рад за тісну співпрацю з первинними  
ветеранськими організаціями, а головам первинних ветеранських організацій 

були вручені дипломи за сумлінну роботу, та видане матеріальне заохочення. 
По закінченню був проведений святковий  вогник. Треба відмітити, що 

голови  сільських і селищних рад, голови  первинних ветеранських  
організацій дуже відповідально віднеслися до підготовки та проведення 

цього заходу. 



В липні місяці районна рада ветеранів провела виїзні семінари по 
району. До цього були залучені керівники  всіх соціальних служб: управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації, територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голованівського 
району, районного центру зайнятості, відділу культури, туризму та 

культурної спадщини райдержадміністрації , районного військового 
комісаріату, Благовіщенського об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України Кіровоградської області, центральної районної лікарні, служби у 
справах дітей райдержадміністрації 

На цих семінарах населення сіл мали можливість задати питання та 
отримати кваліфіковані  відповіді. Крім того була перевірена на місцях 

робота голів первинних ветеранських організацій. 
Районна ветеранська організація тримає під контролем роботу 

стаціонарних відділеннь сіл Троянка та Перегонівка. Цікавиться станом 
лікування ветеранів та якістю  харчування в лікарні. За 2017 рік в обласному 

військовому госпіталі пролікувалось 5 ветеранів,із них  2  інваліди, в 
районній лікарні пролікувалось   23  ветерани , із них  4  інваліди війни.  

Голови  первинних ветеранських організацій , члени районної ради 
ветеранів часто бувають  в оселях ветеранів, цікавляться станом здоров»я їх, 
матеріальним забезпеченням. 

До ювілейних днів народження, до Дня Перемоги, до Дня ветерана 
обов’язково вручаються подарунки, продуктові набори. Свій вклад в цю 

справу вносять агрофірми, сільські та селищні ради.  
Рада районної організації ветеранів України приділяє увагу  участі 

членів ветеранських організацій в культурному житті району.                                                  
На святкових заходах виступає районний хор ветеранів, вокальна група 

«Кайнарочка» та вокальна група» Сусіди»  селища Побузьке. 
На сьогоднішній день районна рада ветеранів України займається 

відновленням  Святої Криниці в селі Краснеполе. 
В районі станом на 1 листопада 2017 року проживає 118 людей, яким 

виповнилось 90 і більше років. Районна рада ветеранів  планує  на 2018 рік 
план заходів   по допомозі соціального захисту цих людей, а також 
привітання на ювілейні дати (90-95,100-105 років.) 

Ефективність співпраці районної ради ветеранів України  з органами 
виконавчої влади і місцевого самоврядування підтверджується тим, що для 

районної ветеранської організації з боку влади для проведення заходів 
виділяються  відповідні бюджетні кошти. 

Депутатським корпусом підтримано фінансування районної ради 
ветеранів України  на 2017 рік в сумі 197 тисяч. На  1 листопада  2017 року 

використано 160,8 тисяч грн. 
Життя підтверджує, що і в наш складний час можна вирішувати безліч 

питань життєдіяльності ветеранів, ветеранів праці, дітей війни, об’єднавши  
зусилля державної  адміністрації, місцевої влади та громадсько-ветеранської 

організації ветеранів України. 
 



Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  за 

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  02 

Прийнято рішення № 242 (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін до Статуту КУ «Голованівська центральна 
районна лікарня». 
Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голови районної ради. 

 



Відповідно до рекомендацій постійної комісії районної ради з питань  
бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально-

економічного розвитку пропонується внести зміни до Статуту Комунальної 
установи «Голованівська центральна районна лікарня», затвердженого 
рішенням районної ради від 28 лютого 2014 року № 411, а саме:  

- пункт 4.1. Розділу IV «Управління Голованівською ЦРЛ та її 
структурні підрозділи» викласти в новій редакції: «4.1. Голованівську ЦРЛ 

очолює головний лікар, який призначається на посаду та звільняється із 
посади за рішенням сесії Голованівської районної ради шляхом укладання 

контракту за поданням голови Голованівської районної державної 
адміністрації або голови Голованівської  районної ради, або тимчасово 

виконуючий обов’язки головного лікаря, який призначається на посаду за 
розпорядженням голови Голованівської районної ради за поданням голови 

Голованівської районної державної адміністрації або голови Голованівської 
районної ради»; 

 - підпункт 4.5.10 пункту 4.5. викласти в новій редакції: «Організовує та 
несе повну відповідальність за проведення публічних закупівель в 

Голованівській ЦРЛ»; 
 - пункт 4.5. доповнити підпунктом 4.5.27 «Самостійно визначає 

організаційну структуру лікарні, граничну чисельність працівників, 

розробляє штатний розпис згідно з чинними нормативно- правовими актами 
та подає його, в установленому порядку, на затвердження головному 

розпоряднику коштів»;  
- пункт 4.8. Розділу ІV «Управління Голованівською ЦРЛ та її 

структурні підрозділи» виключити.  
А також, доручити головному лікарю КУ «Голованівська центральна 

районна лікарня» Піддубній Валентині Феодосіївні здійснити заходи щодо 
державної реєстрації змін до Статуту КУ «Голованівська ЦРЛ» відповідно до 

вимог чинного законодавства та після здійснення реєстрації копію статуту 
надати до виконавчого апарату районної ради.  

 
Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 



5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  03 

Прийнято рішення № 243 (додається). 
 

Слухали: Про стан виконання районної цільової соціальної програми 
«Молодь Голованівщини» на 2016-20202 роки». 

Інформує: Гонтюк Наталії Борисівни – головного спеціаліста відділу 
освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. 

 
Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, 

носієм інтелектуального потенціалу. Від здатності молоді бути активною 
творчою силою значною мірою залежить процес державотворення. Районна 

цільова соціальна програма «Молодь Голованівщини» була направлена  на 
створення всебічної підтримки громадської активності молоді, спрямованої  

на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього 
правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних 
гарантій.  

         На протязі 2017 року відділом освіти, молоді та спорту, центром 
соціальних служб для сім’ї  дітей та молоді, відділом культури, туризму та 

культурної спадщини  було проведено більше 50 різноманітних заходів, 
акцій, фестивалі, круглих столів, виставок присвячених державним, 

професійним, релігійним святам направлених на утвердження патріотизму, 



духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.   
Проводилась активна робота по  популяризації серед допризовної молоді 

служіння в збройних силах України,  так лише в 2017 році у весняному 
призові до лав української армії пішло служити 20 юнаки, за даними 
військового комісара у осінній призов  відправили ще 17 юнаків. Відділ 

освіти, молоді та спорту  систематично проводив відправку майбутніх воїнів 
як на проходження медичної перевірки, юнаків так і на проходження 

строкової служби. 
     З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі 

яким передбачено програмою  протягом  2017 року було проведено ряд  
заходів щодо здійснюваня контролю за дотримання культурно-

розважальними закладами та закладами масового збору молоді нормативно-
правових актів щодо порядку відвідування, перебування в них дітей, 

заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження 
наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості. Спеціалістами 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді взято участь у 
перевірках по дотриманні  чинного законодавства щодо продажу 

алкогольних напоїв, обстеженні торгівельних закладів, які продають 
алкогольні та тютюнові вироби, з метою виявлення фактів порушень чинного 
законодавства щодо незаконного продажу неповнолітнім вищевказаних 

виробів. Таким чином лише за 2017 рік було   проведено 19 перевірок, в ході 
яких не виявлено факти продажу алкогольних напоїв неповнолітнім.Також 

обстежено вулиці району на предмет наявності зовнішньої реклами 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Протягом 2017 року регулярно 

проводились спільні перевірки по місцях масового відпочинку молоді: бари, 
базар, автовокзал, територія парку, торгові точки району.  

              Одним із пунктів даної програми є працевлаштування учнівської 
молоді у вільний від навчання час направлене на створення сприятливого 

середовища для забезпечення зайнятості молоді,надання підтримки молодим 
громадянам у працевлаштуванні та удосконалення механізму залучення 

молодих людей до роботи у вільний від навчання час . Відділом освіти, 
молоді та спорту була створена база даних юнаків та дівчат які бажають 
працювати у вільний від навчання час. 

       Були створені дитячі молодіжні організації це дитячий шкільний 
парламент, та Євроклуб, які плідно співпрацюють з відділом освіти, молоді 

та спорту розробляють та проводять районні заходи так наприклад гарно 
пройшов районний захід «Єврофест» присвячений Дню Європи. 

 
Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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



Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 244 (додається). 

 
Слухали: Про стан виконання районної комплексної програми 

профілактики злочинності на 2016 -2020 роки. 
Інформує: Плахотнюк Андрій Миколайович – завідувач сектору 

запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної 
роботи апарату районної державної адміністрації. 
 

На виконання районної програми соціального та економічного 
розвитку Голованівського району на 2017 рік, затвердженої рішенням 
Голованівської районної ради від 23 грудня 2016 року № 146, та з метою 

попередження негативних проявів у молодіжному середовищі заступником 
голови райдержадміністрації видано відповідне доручення від 30 січня 2017 



року               № 01-05/2/23, яким затверджено склад робочої групи та графік 
проведення заходів щодо здійснення контролю за дотримання культурно-

розважальними закладами та закладами масового збору молоді нормативно-
правових актів щодо порядку відвідування, перебування в них дітей, 
заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження 

наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості.  
З метою профілактики злочинності Голованівським відділом поліції 

Головного управління Національної поліції в області проводиться ряд 
організаційних та практичних заходів щодо зміцнення законності та 

правопорядку, забезпечення конституційного ладу, прав і свобод людини, 
профілактики правопорушень та злочинності, боротьби з наркоманією і 

алкоголізмом, поліпшення розслідування кримінальних проваджень та 
розшукової роботи, удосконалення кадрового забезпечення. 

Протягом січня-вересня 2017 року на території району зареєстровано – 
404, без врахування закритих – 230, з них вчинено відносно 1 неповнолітніх 

дітей. Виявлено 89 осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за звітний 
період. 

Кількість кримінальних правопорушень, за якими особи встановлені 
усього 114, питома вага – 13,2%. 

Зареєстровано кримінальних правопорушень без врахування закритих 

за пунктами 1, 2, 4, 6 частини 1 статті 284 Кримінально-процесуального 
Кодексу за звітний період 2017 року – 230 в поточному місяці 37 динаміка 

зменьшилась на 19,3%. З них встановлено за звітний період 2017 року 111 
особи. В поточному місяці 12 осіб. Питома вага за 2017 році 48,3 %. 

Службою у справах дітей райдержадміністрації  (далі – служба) 
постійно проводяться щотижневі рейди “Діти вулиці”, “Вокзал” та «Сім'я і 

діти», так станом на 31 жовтня поточного року проведено 119 рейдів.  
Органом опіки і піклування протягом січня-вересня 2017 року до 

районного суду подано 3 позовні заяви щодо позбавлення батьків 
батьківських прав. Притягнень до кримінальної відповідальності по статті 

166 ККУ не було. Притягнуто до адміністративної відповідальності по статті 
184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов’язків) – 2 батьків, 
винесено попередження служби у справах дітей райдержадміністрації 31 

батькам. 
Працівниками служби у справах дітей проводиться виховна робота в 

навчальних закладах району, так протягом 10 місяців 2017 року проведено 17 
лекцій, бесід та круглих столів. 

Службою у справах дітей райдержадміністрації своєчасно надається 
правовий статус та в установлений термін згідно законодавства вирішується 

питання влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.  

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

виховання дітей. Дані сім’ї перебувають під контролем.  



Працівники районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді (далі – центр) беруть активну участь у профілактичних рейдах «Діти 

вулиці», «Вокзал» з метою виявлення безпритульних та бездоглядних дітей, а 
також виявлення неповнолітніх, які  споживають  алкогольні напої, 
наркотичні засоби, палять. вивчають потреби дітей та сімей, відносно яких 

надійшли повідомлення. За результатами візитів у сім’ї складаються акти 
оцінки потреб дітей та їх сімей, членам сімей надаються соціальні послуги 

інформаційного, психологічного, соціально-педагогічного спрямування. 
Для ефективної співпраці у сфері протидії поширенню наркоманії та 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів, систематично проводиться 

міжвідомча координаційна рада при районній державної адміністрації.  
 В ході діяльності «Мобільного консультативного пункту соціальної 

роботи» проводиться інформаційна кампанія щодо профілактики негативних 
явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганди та популяризації 

здорового способу життя. 
В навчальних закладах району проводяться бесіди на теми: «Шкідливі 

звички», «Міфи та легенди про наркотики», «Здорові звички», 
«Профілактика правопорушень», «Кримінальна відповідальність», «Обери 
здоровий спосіб життя», «Скажи НІ наркотикам», «Обери безпечну для 

життя поведінку». З метою здійснення виховної роботи з учнями професійно-
технічного училища №38 смт Голованівськ працівники Центру беруть участь 

у Раді профілактики. 
Фахівцями Центру забезпечується систематичне проведення 

консультативної та роз’яснювальної роботи серед дітей та молоді та 
поширення буклетів, листівок, плакатів для формування та популяризації 

здорового способу життя,  профілактики  наркоманії та правопорушень. 
Висновки:  

Голованівською районною державною адміністрацією протягом січня-
вересня 2017 року проведено роботу по координації дій структурних 

підрозділів райдержадміністрації з Голованівським відділом поліції 
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області по 
виконанню комплексної програми профілактики злочинності в результаті 

чого збільшилась довіра до працівників поліції та покращилась оперативна 
обстановка в районі. 

Пропозиції: 
1. Сектору запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації з метою 
додержання законності та правопорядку, конституційних прав і свобод, 

протидії корупції: 
посилити взаємодію з правоохоронними органами; 

проводити щоквартально спільні наради за участю представників 
Голованівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

області, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, 



відповідальних за виконання програми, за участю сільських і селищних голів 
з обов’язковим заслуховуванням про хід її виконання. 

2. Голованівському відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Кіровоградській області: 

постійно вдосконалювати форми і методи профілактики злочинності в 

районі; 
активізувати роз’яснювальну роботу з питань попередження 

злочинності, роз’яснення положень чинного законодавства працівниками 
відділу, згідно з графіком здійснювати прийом громадян в сільських та 

селищних радах; 
поліпшити стан безпеки дорожнього руху на основі встановлення 

доброзичливих відносин між громадянами та працівниками поліції; 
щомісячно на нарадах з підведення підсумків роботи відділу 

розглядати питання щодо додержання законності та правопорядку, 
конституційних прав і свобод людини на які запрошувати працівників суду 

та прокуратури; 
у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування проводити 

профілактичну роботу з особами, які звільнились з місць позбавлення волі, 
засуджених умовно, які перебувають на обліку як наркомани, сімейні 
дебошири та які зловживають спиртними напоями;   

налагодити співпрацю із службою у справах дітей 
райдержадміністрації по здійсненню контролю за соціально-

неблагополучними сім’ями у яких є діти з метою попередження здійснення 
правопорушень та злочинів серед неповнолітніх;  

забезпечити контроль за обігом, обліком та раціональним 
використанням наркотичних та психотропних лікарських засобів у 

лікувальних закладах охорони здоров’я; 
надавати інформацію сектору запобігання і виявлення корупції, 

мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації 
про стан виконання районної комплексної програми профілактики 

злочинності на 2016-2020 роки щокварталу до 05 числа. 
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації, районному центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Голованівському відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в області: 
виявляти на ранній стадії соціально-неблагополучні сім’ї; 

посилити контроль за умовами проживання та виховання дітей, які 
опинились в складних житлових обставинах, батьки яких ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків; 
посилити профілактичну роботу з дітьми по попередженню дитячої 

злочинності, запобіганню вчинення ними правопорушень. 
розробити нові форми і методи профілактики правопорушень та 

запровадження їх у практику; 
не допустити втягнення у злочинну діяльність уразливих соціальних 

груп, особливо неповнолітніх, витіснення злочинності з певних сфер 
суспільного життя; 



створити надійні перешкоди кримінальному насильству; 
обмежити незаконний обіг наркотичних засобів, натиску пияцтва й 

алкоголізму, проституції та інших супутніх для злочинності явищ; 
запобігти вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми; 
мінімізувати злочинний вплив на молодь і підлітків, усунути причини і 

умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 
створити систему ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць 

позбавлення волі; 
підтримання громадського порядку та безпеки громадян на 

максимально високому рівні; 
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, сільським та 

селищним головам передбачити кошти для виконання заходів районної 
комплексної програми профілактики злочинності на 2016-2020 роки у 

повному обсязі. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 



 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 245 (додається). 

 
Слухали: Про стан виконання районної програми забезпечення 

соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа на період до 2018 року. 

Інформує: Карабенюк Тетяна Леонідівна – начальник служби у справах 

дітей районної державної адміністрації. 

Районна програма забезпечення соціальним та впорядкованим житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 
період до 2018 року розроблена на підставі Указу Президента України від 16 

грудня 2011 року №1163 “Про питання щодо забезпечення реалізації прав 
дітей в Україні”, законів України „Про забезпечення організаційно -правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування”, “Про охорону дитинства”, „Про житловий фонд соціального 

призначення”, “Про основи соціального захисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей”, Загальнодержавної програми „Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”. 
Рівень захисту прав дитини є одним з визначених критеріїв оцінки 

становища в гуманітарній сфері будь-якої держави, адже діти – гарант 

самозабезпечення й поступу нації.  
Незважаючи на активізацію зусиль держави щодо поліпшення 

становища підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного 
розвитку, в районі щороку присутня стійка тенденція соціального 

посиротіння дітей та, як наслідок, збільшується чисельність дітей, які 
отримують статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  
Переважна більшість дітей вищевказаної категорії, особливо тих, що 

виховувались в інтернатних закладах, після закінчення навчання і виходу в 
самостійне життя мають проблеми, пов’язані не лише з пошуком роботи, 

організацією побуту, але і відсутністю житла.  
Станом на 01 листопада 2017 року на обліку в службі у справах дітей 

райдержадміністрації знаходиться 94 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, із них: мають житло на праві власності – 8 дітей, 
мають житло на праві користування – 79 дітей, не має житла – 7 дітей. 

У професійно-технічних навчальних закладах навчається 13 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа. Із них 



забезпечені власним житлом 2 дитина, інші діти мають право користування 
на житло.  

Відповідно до статей 32, 33 Закону України “Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування” місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування (за місцем їх походження або проживання 
до встановлення опіки, піклування, влаштування  в прийомні сім’ї, дитячі 

будинки сімейного типу чи відповідні заклади) несуть відповідальність за 
збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, і повернення його після завершення їх перебування у 
відповідному закладі для таких дітей. У разі відсутності такого житла 

районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у 
позачерговому порядку протягом місяця забезпечують дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа впорядкованим 
соціальним житлом. 

В районі відсутній соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Програма має за мету об’єднати в єдину систему зусилля місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 
громадськості щодо реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  осіб з їх числа на житло. 
Програму планується реалізувати шляхом: 

1) вивчення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування та реальної потреби в отриманні 

соціального житла; 
2) забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в прийомні 
сім`ї, дитячі будинки сімейного типу, будинки дитини, дитячі будинки, 

школи-інтернати, не мали впорядкованого житла чи вселення їх в 
приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, позачерговим 

впорядкованим житлом за останнім місцем проживання;  
3) підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування за 

збереження житла, в якому проживали діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, з батьками, рідними тощо до влаштування у 
відповідні заклади;  

4) залучення громадськості до спонсорської та меценатської допомоги 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;  

5) проведення широкої інформаційної кампанії, розповсюдження 
соціальної реклами щодо виховання у громаді милосердного ставлення до 

дітей, які втратили батьків.  
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством. 

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися до 2018 року. 
Результативні показники: 



за час дії Програми планується: 
створення соціальних квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа; 
5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа отримають соціальне або впорядковане житло. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

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

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 246 (додається). 



 
Слухали: Про стан виконання районної цільової програми «Питна вода 

Голованівського району на 2013-2020 роки». 
Інформує: Белінська Олена Олександрівна – начальник відділу 
регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства. 
 

Районна цільова програма «Питна вода Голованівського району» на 
2013-2020 роки  була затверджена рішенням Голованівської районної ради 

від 19 жовтня 2012 року № 242. Метою даної програми є покращення 
забезпечення населення Голованівського району питною водою нормативної 

якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водоспоживання, 
відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного 

водопостачання, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення 
ефективності та надійності її функціонування, забезпечення конституційних 

прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку.  
Так як район розташований в межах Українського кристалічного 

масиву водопостачання населених пунктів здійснюється з відкритих та 
підземних водозаборів.  З 24 сільських та селищних рад використовують для 
питного водопостачання підземні води 23 і лише Побузька селищна рада 

використовує поверхневі води, 50 сільських населених пункти споживають 
підземні води. В районі діє 2263 джерела децентралізованого 

водопостачання: 349 трубчастих колодязів та 1914 шахтних колодязів; 42 
свердловини, із них 10 свердловин – централізовані об’єкти  водопостачання. 

Загальна довжина водопровідних мереж району – 74 км. 
Послуги з централізованого питного водопостачання надає 3 

підприємства, а саме: КП «Голованівський комбінат комунальних 
підприємств», КП «Аква-Сервіс 07», КП «Перегонівка». Ліцензії на 

господарську діяльність з централізованого водопостачання дані 
підприємства мають. КП «Аква-Сервіс 07» – закупляє воду в «Побузький 

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

централізованого водовідведення, ступінь охоплення цими послугами досить 

низький і нерівномірний. Загальна протяжність мереж водовідведення – 17,5 
км.  

Повний цикл очищення стічних вод здійснюється на каналізаційно-
очисних спорудах в смт Побузькому, балансоутримувачем яких є товариство 

з обмеженою відповідальністю «Побужський феронікелевий комбінат». 
Потужність очисних споруд – 2100 м

3
/добу. 

За 11 місяців 2017 року було проведено комплекс  заходів, спрямованих 
на вирішення проблемних питань у водопровідному господарстві району. 

КП «Голованівський ККП». Здійснено заміну водопровідної труби по 
вул. Айрофлотська 12 м  - 4 тис. грн.,  вул. Поштова, вул. Тельмана, 6м – 1,5 

тис. грн., Лермонтова, Міклея, Степова загальної протяжності 16 м. – 3,5 
тис.грн., Ремонт водонапірної башні в смт Голованівськ – 0,7 тис. грн. Заміна 



труби на центральній водобашні в центрі селища та заміна задвижки на суму 
0,6 тис. грн. Заміна шланга на скважині с.Шепилове 40 м  та заміна труби 

діаметр 100  10м. – 2,3 тис. грн., вул. Пушкіна заміна крана та 2 м. труби –             
0,7 тис. грн., вул. Соборна заміна водопровідної труби 3м – 0,8 тис. грн. та 
заміна задвижки – 0,8 тис. грн.  

За другий  квартал було здійснено заміну водопровідної труби по вул.. 
Айрофлотська 450м – 80,0 тис. грн., вул.. Соборна Лермонтова заміна 

водопровідної труби 300 м. – 62,0 тис. грн. Заміна насоса на водобашні 
с.Шепилове – 10,6 тис. грн. 

За третій квартал здійснені поточний ремонт водопостачання по вул. 
Нова 350 м. – 64 тис. грн.,  по вул.. Цілковського 12 м – 1,2 тис. грн.,                    

вул. Незалежності 900 м – 120,0 тис. грн.., заміна задвижки по вул. Соборна            
0,8 тис. грн.., та встановлено автоматику на подачу води водонапірної башні 

в с. Шепилове – 74,0 тис. грн., що дає змогу економити втрати води та 
витрати на електроенергію. 

Також в 2018 році планується  встановлення водонапірної вежі по вулиці 
Степова приблизна сума 300 тис. грн. та встановлення на неї автоматичну 

систему подачі води на суму приблизно 120 тис. грн., а також реконструкція 
мережі водопостачання друга черги протяжністю 1,5 км.  

Планується реконструкція очисних каналізаційних споруд 

Голованівської селищної ради. 
КП «Аква-Сервіс 07». Заміна водопроводу по вул.. Першотравнева, 29 

труба діаметр 50 15м – 4,28 тис. грн., Заводська діаметр труби 32 25м.,  та 
заміна шарового крану 2 шт. – 4,4 тис. грн., Миру, 15 діаметр труби 32 25м. – 

2,275. Першотравнева, 41 труба діаметром 25 8м. та діаметром 32 7м. на суму 
– 1,305 тис. грн., Незалежності,3 заміна труби діаметром 50 58м. – 6,578 тис. 

грн., Незалежності, 1 труба діаметр 25 13м. та з’єднувальна муфта 2 шт. 
загальна сума коштів1,710 тис. грн.  

За другий квартал поточного року здійснили роботи щодо заміни 
водопровідної труби 200 м – 22,0 тис. грн. 

За третій квартал здійснено робіт по заміні водопроводу 1700 м –          
40,8 тис. грн. 

На 2018 рік планується заміна водопровідної мережі по вулицях 

Театральна, Незалежності, Театральна, та модернізація (реконструкція) 
каналізаційної насосної станції в смт Побузьке. 

КП «Перегонівка». Здійснено заміну водопровідної системи по вулицях 
Шкільна 100м – 3,552 тис. грн., вул. Спортивна – 1,556 тис. грн.  Було 

здійснено прочистку свердловини по вулицях Виноградна, Польова  на суму 
– 1,392 тис. грн. На 2018 рік планується заміна водопровідної мережі по 

вулицях  Виноградна – 450 м., та вул. Шкільна – 400 м. 
Крім цього, проблемними питаннями у сфері водопостачання та 

водовідведення району є потреба в проведенні робіт з реконструкції (заміни) 
діючих водопроводів у смт Голованівськ та сільській місцевості,  так як вони 

експлуатуються понад нормативний термін. Одним із проблемних питань є 
водопостачання у селищі  Ємилівка та селі Ємилівка.  



 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
 

Виступили: 
Депутат районної ради Чушкін О.І. з пропозицією включити до проекту 

рішення пункт 3 наступного змісту: «Рекомендувати районній державній 
адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування здійснити 

інвентаризацію об’єктів водопостачання». 
 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

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

«не голосували»  -  03 
Прийнято. 



 
Голова районної ради: 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 247 (додається). 

 
Слухали: Про план роботи Голованівської районної ради на 2018 рік. 

Інформує: Рокочук Дмитр Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» необхідно затвердити План роботи 
Голованівської районної ради на 2018 рік. 

Пропонується у І кварталі провести пленарне засідання  2 лютого 2018 

року (останній термін оприлюднення матеріалів - 04 січня 2018року ) та 
розглянути питання: 



1 Про звіт про виконання районного бюджету за 2017рік.  
2. Про внесення змін до рішення районної ради про районний бюджет 

на 2018рік. 
3.Про стан виконання програми підтримки місцевих органів виконавчої 

влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень у 

Голованівському районі на 2016-2018роки. 
У ІІ кварталі провести пленарне засідання – 6 квітня 2018року 

(останній термін оприлюднення матеріалів - 7 березня 2018року) та 
розглянути питання: 

1. Про внесення змін до рішення районної ради про районний бюджет 
на 2018рік . 

2. Про звіт голови районної ради. 
3. Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання 

делегованих повноважень. 
У  ІІІ кварталі – 6 липня 2018року (останній термін оприлюднення 

матеріалів - 6 червня 2018року). Розглянути питання: 
 1. Про стан підготовки об’єктів житлово- комунального господарства 

та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 
2018/2019року. 

2. Про внесення змін до рішення районної ради про районний бюджет 

на 2018рік. 
 3. Про хід виконання комплексної програми захисту населення 

Голованівського району від іонізуючого випромінювання на 2016- 2018роки  
У ІV кварталі – 21 грудня 2018рку останній (термін оприлюднення 

матеріалів -22 листопада 2018року). Питання: 
1. Про районний бюджет на 2019рік.  

2 .Про програму економічного і соціального розвитку Голованівського 
району на 2019рік  

3. Про внесення змін до рішення районної ради про районний бюджет 
на 2018рік. 

         4. Про стан виконання районної цільової програми протидії поширенню 
наркоманії і злочинності, пов’язаної щ незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2016-2018роки. 

         5. Про стан виконання районної цільової соціальної програми протидії 
ВІЛ-інфекції, СНІДУ на 2017-2018роки. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 



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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

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

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 248 (додається). 

 
Слухали: Про план діяльності Голованівської районної ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

          Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про засади 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні органи 

затверджують плани діяльності з підготовки ними  проектів  регуляторних 
актів на наступний календарний рік. 

 План діяльності районної ради з підготовки регуляторних актів на 
2018 рік включає 3 проекта, про внесення змін до діючих регуляторних актів, 
а саме рішень районної ради: від 12 травня 2010 року № 326 «Про управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ району», 
від 13 липня 2012 року № 211 «Про Методику розрахунку, пропорції 



розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ району», від 20 травня 2011 року № 82 

«Про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ 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 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  03 

Прийнято рішення № 249 (додається). 
 



Слухали: Про передачу комунального майна в оренду. 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 
З метою раціонального використання майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району та розглянувши 
клопотання установ, пропонується передати в оренду майно спільної 

власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського району та 
встановити орендну плату 1 грн. за 1 кв.м. в рік, установам, які розміщені в 

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

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

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

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

 - площею 260 кв.м. Управлінню Пенсійного фонду в Голованівському 
районі; 
 - площею 74 кв.м. Голованівському районному центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді; 
 - площею 106 кв.м.  Об’єднаному Трудовому архіву селищних, 

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

(гараж). 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 



12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 250 (додається). 
 

Слухали: Про передачу комунального майна в безоплатне користування 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

 У зв’язку із закінченням терміну дії договорів про безоплатне 
користування та розглянувши клопотання даних установ, пропонується  

надати в безоплатне користування спільне майно територіальних громад сіл 
та селищ району, а саме нежитлові приміщення, терміном з 1 січня 2018 року 

по 31 грудня 2018 року установам, які фінансуються з державного бюджету: 
- площею 599,52 кв.м. Голованівській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській 

області (вул.Паркова, 11); 
- площею 99,8 Голованівському відділу поліції ГУНП в Кіровоградській 

області (вул. Соборна, 23); 

- площею 116 кв.м. Голованівському районному відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у 

Кіровоградській області (вул. Соборна. 23); 
- площею 354,84 кв.м. Управлінню соціального захисту населення 

Голованівської районної державної адміністрації (вул. Соборна, 23). 
Громадським, благодійним, релігійним організаціям:  

- площею 139,8 кв.м. районній організації Товариства Червоного Хреста 
України.  

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 



 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 251 (додається). 

 
Слухали: Про надання дозволу на передачу комунального майна в 

оренду. 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Розглянувши клопотання КЗ «Голованівський центр первинної медико- 

санітарної допомоги» та НВК «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія» пропонується надати дозвіл: 



 - КЗ «Голованівський центр первинної медико- санітарної допомоги» 
на передачу в оренду Територіальному медичному об’єднанню «Центр 

екстренної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській 
області» нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та 
селищ району – частини нежитлового приміщення загальною площею 59,47 

кв.м., що перебуває на балансі КЗ «Голованівський центр первинної медико -
санітарної допомоги» та знаходиться за адресою: Голованівський район, с. 

Перегонівка, вул. Шкільна, 1, терміном на 2 роки 11 місяців.  
- НВК «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. 

Т.Г.Шевченка – гімназія» на передачу в оренду КЗ «Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл та селищ району – частини нежитлового 
приміщення загальною площею 39,2 кв.м., що перебуває на балансі НВК 

«Голованівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка – гімназія» та 
знаходиться за адресою: Голованівський район, с. Краснопілля, вул. 

Центральна, 5, терміном на 2 роки 11 місяців.  
А також, надати пільги по сплаті орендної плати Територіальному 

медичному об’єднанню «Центр екстренної медичної допомоги та медицини 
катастроф у Кіровоградській області» та КЗ «Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» встановивши орендну плату в 

розмірі 1 (однієї) гривні в рік. 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 



19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 252 (додається). 
 

Слухали: Про звернення депутатів Голованівської районної ради до 
Кабінету Міністрів України про залишення підприємств лісової галузі 

виключно в державній власності та не допущення їх приватизації і 
передачі у концесію. 

Інформує: Стрільчук Надія Дмитрівна – голова первинної 
профспілкової організації працівників лісового господарства 

Голованівського лісгоспу. 
 

Профспілкова організація працівників лісового господарства 
Голованівського лісгоспу звертається з проханням схвалити звернення до 

Кабінету Міністрів України такого змісту: 
 «На засіданні Уряду 04 липня 2017 була схвалена пропозиція 

Міністерства економічного розвитку та продовольства України щодо 

поводження з державними підприємствами, які знаходяться у 
підпорядкуванні центральних органів влади. Відповідно до презентованої 

дорожньої карти реформ сектору держпідприємств, підприємства лісової 
галузі стають об’єктами концесії.  

Статтею 1 Лісового кодексу України визначено, що ліси України є її 
національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням 

виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, 
рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення 

потреб суспільства в лісових ресурсах і перебувають під охороною держави. 
Ліси, які знаходяться в межах території України мають загальнодержавне 

значення. Вкрай важливим напрямом ведення лісового господарства є 
охорона і захист лісів, який здійснює державна лісова охорона. Невід’ємними 

складовими охорони і захисту лісів є протидія незаконним рубкам, пожежам, 
захист від шкідників та хвороб лісу, запобігання будь-якому негативному 
впливу на ліси. Щороку в Україні виникає близько 3 тисяч випадків лісових 

пожеж на площі 3-5 тис. га. Лісові пожежі набувають характеру стихійного 



лиха (тільки у 2014 році лісові пожежі знищили 16,6 тис. га лісів). На 
сьогодні лісова галузь, більше ніж коли-небудь, має стратегічне значення для 

держави, що пов’язано зі збільшенням негативної дії глобального потепління, 
рекреаційного навантаження, техногенного забруднення на ліси, 
життєздатністю створюваних лісових культур, поширенням осередків 

шкідливих комах і хвороб, які мають масовий характер.  
Специфіка управління лісовим господарством потребує високої 

компетенції, широких знань, завдяки злагодженим та професійним діям 
лісівників Кіровоградщини, у спекотному 2016 році на території лісів не 

допущено виникнення жодної пожежі. ДП «Голованівське лісове 
господарство» за 11 місяців 2017року спрямувало до бюджетів усіх рівнів 

14326.81 тис. грн. податків, зборів, обов'язкових платежів, з них, до 
державного бюджету України – 7172.3тис. грн, до місцевого бюджету – 

3581.0тис. грн. Підприємства лісової галузі переважно розташовані у 
сільській місцевості та селищах і є основними роботодавцями та 

бюджетоутворюючими суб’єктами у регіонах з низьким рівнем розвитку 
промисловості. В галузі працює близько 118 працівників, переважна 

більшість яких проживають в сільській місцевості. В умовах децентралізації 
влади концесія в лісовому господарстві буде негативно сприйнята як 
населенням, так і органами місцевого самоврядування. Вивчаючи досвід 

ведення лісового господарства, слід відмітити, що навіть європейські країни 
де стабільна та розвинена економіка відмовились від застосування 

концесійної моделі управління лісами, оскільки дана модель значно 
погіршала якість ведення лісового господарства та його економічний стан. Як 

результат, довелось повертати в державне управління лісогосподарські 
підприємства та вкладати інвестиції для забезпечення відповідного рівня 

лісогосподарського виробництва. Оскільки концесія спрямована на заготівлю 
стиглої деревини, фактично створюватиме умови для виснажливої вирубки 

та ліквідує продуктивне вирощування лісу, адже термін вирощування лісу до 
рубання становить 80-100 років.  

До того ж, лісове господарство має 100-річний цикл виробництва та 
охоплює весь комплекс питань з охорони, захисту, відтворення та 
раціонального використання лісів, тому, можна припустити, що жоден 

суб’єкт господарювання приватної форми власності, не вкладатиме свої 
кошти в такий тривалий обіг лісогосподарського виробництва.  

Враховуючи зазначене, депутати Голованівської районної ради 
звертаються з проханням про залишення підприємств лісової галузі, які є 

прибутковими, бюджетоутворюючими та стабільно працюють, виключно у 
державній власності та не допущення їх приватизації і передачі у концесію. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 



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

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 253 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження районної програми «Медичні кадри» на 

2018-2022 роки. 
Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

В районі як і в Україні в цілому склалася складна ситуація із 
забезпеченням медичними кадрами.  

По Голованівському району станом на 01 січня 2017 року 

забезпеченість фізичними особами лікарів становить  19,0 на 10 тисяч 



населення проти 18,9 у 2016 році. В минулому році прибув в район 1 лікар 
вибув також 1 лікар. Недостатньо фізичних осіб лікарів – 5 осіб.    

Відсоток укомплектованості штатних посад лікарів фізичними особами 
ЦРЛ становить 71,4 в 2016 проти 70,3 в 2015. 

Відсоток укомплектованості штатних посад лікарів фізичними особами 

сільських лікарських амбулаторій в складі ЦПМСД становить 52,6 в 2016 
проти 73,7 в 2015. 

Забезпеченість середнім медичним персоналом станом на 01 січня            
2017 року по Голованівському району становить 60,6 проти 63,0 на 10 тисяч 

населення у  2016. Прибуло на роботу 4 особи вибуло 7 осіб. 
ФАПи та ФП укомплектовані штатами на 92,1% проти минулого року – 

86,3%. Один  фельдшерський пункт не укомплектований медичним 
працівником (с. Розкішне).  

Всі медичні працівники пройшли курси вдосконалення  і своєчасно 
атестовані (мають І, ІІ та вищу категорії). 

Залишається недостатньою забезпеченість сільських лікарських 
дільниць лікарськими кадрами, а саме: Молдовська сільська лікарська 

амбулаторія потребує забезпечення лікарями загальної практики-сімейної 
медицини, в Голованівській лікарській амбулаторії працює лише один лікар -
терапевт. 

Для нормального функціонування в медичні заклади району також 
потрібні лікарі: кардіолог, педіатр, лікарі загальної практики-сімейної 

медицини, лікар-інфекціоніст, лікар-лаборант та хірург.   
З метою укомплектування вакантних лікарських посад Голованівською  

районною державною адміністрацією та адміністрацією Голованівського 
центру первинної медико-санітарної допомоги за останні роки була 

проведена належна профорієнтаційна робота серед сільської молоді щодо 
вступу їх до вищих медичних закладів освіти. 

На даний час в Голованівському центрі первинної медико-санітарної 
допомоги працює два лікарі-інтерни: два лікаря загальної практики-сімейної 

медицини, в Голованівській центральній районній лікарні працює 6 лікарів-
інтернів: хірург, інфекціоністи, акушер-гінеколог, лаборант, отоларинголог, 
які по закінченню інтернатури повинні будуть відпрацювати три та 10 років в 

медичних закладах району.  
Лікарям та середнім медичним працівникам медичних закладів району 

виплачуються передбачені законодавством доплати та надбавки.  
Значними на сьогодні є такі проблеми: зниження престижу професії 

медичного працівника; низька заробітна плата; високий рівень оплати за 
навчання у вищих навчальних медичних закладах; забезпечення житлом 

молодих спеціалістів; зростання плинності та міграції медичних кадрів; 
значне старіння кадрового потенціалу. В 2008 році була прийнята районна 

програма «Медичні кадри» на 2008-2017 роки. За цей час за рахунок даної 
програми отримували спільну стипендію Голованівської районної державної 

адміністрації та Голованівської районної ради дві особи. Один лікар після 
закінчення навчання приступила до роботи в Голованівській центральній 



районній лікарні. Дві особи продовжують отримувати спільну стипендію 
Голованівської районної державної адміністрації та Голованівської районної 

ради: це лікар-інтерн із загальної практики-сімейної медицини, яка після 
закінчення інтернатури буде працювати в Голованівському центрі первинної 
медико-санітарної допомоги, та студентка ІV курсу медичного факультету 

№1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. 
Вищевказані причини зумовлюють необхідність прийняття районної 

програми  «Медичні кадри» на 2018-2022 роки». 
Головною метою Програми є забезпечення лікувально-профілактичних 

закладів району лікарськими кадрами з пріоритетним укомплектуванням 
закладів сільської місцевості, в першу чергу лікарями загальної практики – 

сімейної медицини.  
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 



Усього присутніх: 26 
З них: 

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

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 254 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження програми культурно-мистецького розвитку 

Голованівського району на 2018 рік. 
Інформує: Піщик Тетяна Володимирівна – начальник відділу культури, 

туризму та культурної спадщини районної державної адміністрації. 
 

За останні роки було зроблено чимало для адаптації сфери культури до 
нових соціально – економічних умов. З цією метою прийнято Закон України 

«Про культуру», створено відповідні умови для функціонування закладів 
культури і мистецтва.  

 Мережа закладів культури району складає 62 заклади, з них: 27 –  
клубних закладів, 31 – бібліотечний заклад, 2 музеї комунальної власності та 
2 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади. У районі щорічно 

проводяться культурно – мистецькі заходи, урочистості та святкові концерти 
щодо відзначення календарних та знаменних дат, фольклорні, народні  свята, 

конкурси та фестивалі. Проводяться заходи  районного, регіонального та 
обласного рівнів.  

 Протягом 2017 року закладами культури і мистецтва району проведено 
понад тисячу заходів, які відвідали близько 100 тисяч осіб. 

Зусиллями органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування  вдалося  зберегти мережу комунальних закладів культури. 

Надавалася підтримка бібліотечним, клубним,  музейним закладам, 
мистецьким колективам. У рамках фінансування з державного фонду 

регіонального розвитку та районного бюджету проведено реконструкцію 
другого приміщення Побузької музичної школи. Досі залишається 
незакінчений ремонт Голованівського районного будинку культури, який 

фінансувався за рахунок державної субвенції. 
Однак галузь «культура» в районі перебуває у стані, що не повною 

мірою задовольняє культурні та духовні потреби жителів.  
Кризові явища в економіці протягом останнього десятиріччя негативно 

позначились насамперед, на стані матеріально – технічної бази закладів 
культури. Існують проблеми з участю колективів району у Всеукраїнських, 

обласних конкурсах та фестивалях, проведенні культурно -  мистецьких 
заходів у районі. Тому виникла потреба прийняття Програми культурно – 

мистецького розвитку Голованівського району на 2018 рік. 
Програма розвитку культури Голованівського району  на 2018 рік (далі 

– Програма)  розроблена  на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в України”, Закону України  від 14 грудня 2010 року №2778-



VІ «Про культуру» та на виконання програми соціально - економічного 
розвитку Голованівського району на 2018 рік. 

         Загальний обсяг фінансування заходів програми становить  1698,0 
тис.грн., в тому числі: за рахунок районного бюджету –  1668,0 тис.грн., за 
позабюджетні кошти – 30,0 тис.грн. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

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

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 255 (додається). 



 
Слухали: Про затвердження районної цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2022 роки. 
Інформує: Гонтюк Наталія Борисівна – головний спеціаліст відділу 
освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. 

 
Спосіб життя населення району та стан сфери фізичної культури і 

спорту створюють проблеми для фізичного розвитку підростаючого 
покоління та характеризуються певними чинниками, основними серед яких 

є: 
демографічна криза, яка зумовлюється зменшенням кількості населення 

району;       
 не сформовані сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і 

масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального 
благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя 

і подовження його тривалості; 
погіршення стану здоров'я населення з різко прогресуючими 

хронічними хворобами серця, гіпертензією, неврозами, артритами, 
ожиріннями тощо, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть 
бути залучені до спорту, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи 

значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів;  
невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових 

стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме 
організаційного, кадрового, науково-методичного, фінансового, матеріально-

технічного, інформаційного; 
наданий час штатних інструкторів з фізичної культури і спорту в 

місцевих радах відсутні; 
Україна привертає до себе увагу міжнародної спортивної спільноти 

завдяки проведенню фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 
році, чемпіонату світу серед юніорів з фехтування у 2012 році, юніорського 

чемпіонату світу з легкої атлетики у 2013 році, а також заявою щодо участі у 
конкурсі на проведення зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор 
2022 року, що зобов'язує підвищувати рівень розвитку фізичної культури і 

спорту до міжнародних стандартів. 
Прийняття районної цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2017-2021 роки дає можливість виконати поставлені 
завдання відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку 

району. 
Основні причини виникнення проблем, пов'язаних із кризовою 

ситуацією у сфері фізичної культури і спорту, характеризуються такими 
чинниками: 

обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване 
харчування, фактори асоціальної поведінки у суспільстві; невідповідність 

потребам населення послуг, що надаються засобами фізичної культури і 
спорту за місцем проживання, роботи громадян та в місцях масового 



відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості та серед осіб з 
обмеженими фізичними можливостями; 

недостатній рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту; 
відсутність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби 
населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних 

потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями; 
недостатній рівень пропаганди в засобах масової інформації щодо 

усвідомлення цінності здоров'я, відповідального ставлення батьків до 
виховання своїх дітей та не сформовано ефективну систему стимулювання 

населення до збереження свого здоров'я; 
невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту, 

низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору 
цієї сфери; 

недостатнє бюджетне фінансування та неефективне залучення 
позабюджетних коштів. 

Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі 
використання програмно-цільового методу потребує розроблення, 

затвердження та виконання протягом 2017 - 2021 років районної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту (далі - Програма). 

 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 



20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 256 (додається). 

 

Слухали: Про затвердження районної програми по створенню соціально-
економічних умов для реалізації статутної діяльності Громадської 

організації Голованівської районної організації ветеранів України на 
2018-2019 роки. 

Інформує: Гаврищук Євгенія Леонідівна – голова районної ради 
ветеранів. 

 
      Голованівська районна організація ветеранів України є добровільною 

Всеукраїнською громадською організацією ветеранів Великої Вітчизняної 
війни, інших локальних війн і воєнних конфліктів (учасників бойових дій, 

інвалідів, учасників війни), дітей війни, ветеранів праці, військової служби і 
органів внутрішніх справ, інших пенсіонерів - громадян похилого віку. Вона 
діє на засадах самоврядування, у відповідності з Конституцією України, 

чинним законодавством та Статутом організації ветеранів України.  
 Для діяльності організації необхідно затвердити районну програму по 

створенню соціально-економічних умов для реалізації статутної діяльності  
Громадської організації Голованівської районної організації ветеранів 

України на 2018-2019 роки та передбачити такі заходи: 
     1. Проведення співбесіди з ветеранами війни та праці, вивчення їх 

матеріально-побутових умов життя, відвідування одиноких, хворих людей 
похилого віку. 

     2. Відзначення ювілейних дат народження найстарших людей похилого 
віку (90 років, 100 років) та активістів ради районної організації ветеранів 

України. 
     3. Організація святкових заходів до Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав, Дня захисника Вітчизни, Дня Перемоги, 
річниці звільнення району, України від німецько-фашистських загарбників, 
Дня партизанської слави, Дня ветерана. 

     4. Проведення районних спортивно-масових заходів серед ветеранів війни, 
праці та спорту «Спорт для всіх – радість життя».   



 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 257 (додається). 

 
Слухали: Про програму інформатизації Голованівського району 
«Електронна Голованівщина» на 2017-2019 роки. 



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

надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 
 

У сучасних умовах виникає гостра необхідність значного підвищення 

рівня обізнаності суспільства, а також місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування району, з новітніми інформаційними 

технологіями, сучасною обчислювальною та комунікаційною технікою, 
телекомунікаційними мережати, базами даних та електронних реєстрів, а 

також забезпечення єдиного науково-обгрунтованого підходу до вирішення 
завдань інформатизації та формування системи підготовки 

висококваліфікованих фахівців, що спроможні забезпечити неухильне 
зростання показників соціально-економічного розвитку в усіх галузях 

господарського комплексу району, планомірне зростання її економічного 
потенціалу.  

Саме це покликана забезпечити Програма інформатизації 
Голованівського району "Електронна Голованівщина”  на 2017-2019 роки, 
яка розглядається як складова частина Національної програми 
інформатизації, що об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, 
правових, соціально-економічних, науково- технічних, виробничих, 
управлінських процесів, спрямованих на забезпечення умов для задоволення 
інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку 
і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних 
технологій, з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою 
інформацією з усіх напрямів життєдіяльності з врахуванням європейського 
досвіду. 

Основна увага в Програмі приділяється створенню та впровадженню 
інтегрованих проектів, які дозволять сформувати єдину сучасну 
інформаційну інфраструктуру регіону та впровадити елементи електронної 
інформаційної системи "Електронний Уряд", а також забезпеченню 
консолідації зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, наукових установ, навчальних закладів, підприємств, 
організацій, благодійних фондів та громадських організацій на інтеграцію 
інтелектуального потенціалу району для створення ефективних механізмів 
адаптації системи освіти, науки і виробництва до задоволення ринку праці у 
висококваліфікованих фахівцях  

Планується створення максимально комфортних умов, як для 
задоволення різнобічних потреб населення, так і для вимог бізнес-
середовища; вжиття заходів, спрямованих на розвиток інформаційних 
технологій, продуктів та ресурсів, у яких кожен міг би створювати й 
накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, 
користуватися, поповнювати їх, обмінюватися ними, що передбачає 
можливість для кожної людини повною мірою реалізовувати свій потенціал, 
сприяти суспільному розвитку, забезпечуючи при цьому підвищення рівня 
якості життя. 



Крім того, Програма визначає стратегію та першочергові завдання 
інформатизації місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування району, метою яких є подальше створення умов для 
ефективної діяльності державних службовців та службовців органів 
місцевого самоврядування, забезпечення інформаційно-аналітичної 
підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення 
прозорості діяльності органів влади та їх ефективної взаємодії, розвитку 
інформаційних послуг для фізичних та юридичних осіб, впровадження 
сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери 

життєдіяльності регіону. 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 



«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  03 

Прийнято рішення № 258 (додається). 

 
Слухали: Про програму соціального і економічного розвитку 

Голованівського району на 2018 рік. 
Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник управління 

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

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Голованівського  
району  на  2018   рік розроблена  відповідно до завдань і положень, 

визначених такими законодавчими та нормативними документами. 
Методичною основою розроблення програми є Закон України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України»  
Програма включає аналіз соціально-економічної ситуації в  за 2017 

рік, основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку 
району, показники діяльності комунальних підприємств, перелік об'єктів 

капітального будівництва, перелік галузевих програм. 
Програма визначає основні цілі та завдання економічного і 

соціального розвитку   та основні напрями розвитку на  2018 рік. 
Зміни і доповнення до Програми затверджуються районною радою. 

Звітування про виконання завдань Програми здійснюватиметься за 
підсумками року. 

Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району 
на 2018 рік є підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної 

привабливості району, поліпшення матеріального добробуту населення. 
Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери 
- наявна заборгованість за спожиті енергоресурси ; 

- незадовільний  стан доріг комунальної власності. 
Пріоритети економічного і соціального розвитку 

- подальше впровадження стратегічного планування та програмно-
цільового бюджетування; 

- модернізація  промислового комплексу,  підвищення 
конкурентоспроможності місцевої продукції, реалізація пріоритетних  

інвестиційних проектів у промисловості; 
- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва; 

-      залучення в економіку вітчизняних та іноземних інвестицій,   
- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, 

впровадження реформ у житлово-комунальному господарстві, 
енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів; 



- забезпечення наповнюваності бюджету, проведення раціональної та 
ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, 

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

напрямках   розвитку, введенні в експлуатацію пускових об'єктів та об'єктів, 

які мають високу соціальну і економічну значимість; 
- підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня 

зайнятості, поліпшення  якості   та  доступності   освіти  і   медичного 
обслуговування, стабільності соціального захисту громадян, розвитку 

туристичного сектору, фізкультури і спорту; 
- створення комфортного для проживання середовища шляхом 

покращання екологічного стану та збалансованого використання природних 
ресурсів. 

Бюджетна та податкова політика 
  

 Очікувані результати 
- збільшення надходжень до районного бюджету, місцевих бюджетів,  

- спрямування видатків бюджету на утримання та розвиток соціально-
культурної сфери, житлово-комунального господарства, транспорту, 
соціальний захист населення; 

Інвестиційна політика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Цілі та завдання на 2018 рік 

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

- залучення інвестицій в розбудову соціальної інфраструктури 
району; 

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

об'єктів благоустрою. 
Очікувані результати 

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

Промисловість 
Цілі та завдання на 2018  рік: 

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

модернізація  та оновлення  потужностей  на діючих промислових 
підприємствах; 

впровадження сучасних технологій та ресурсозберігаючих процесів.  
Очікувані результати 

збільшення обсягів реалізації промислової продукції (робіт та послуг).   
СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

Демографічна ситуація, зайнятість населення, ринок праці та заробітна 
плата 



Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення 
стабільного розвитку громади.  

Основним фактором зменшення чисельності населення в районі, як і в 
Україні в цілому є  його природне скорочення. Так і в районі демографічна 
ситуація  характеризується зменшенням чисельності населення через його 

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

чисельності. 
Приріст  населення району стабілізується: 

 при належному рівні оплати праці,  

 при доступній та якісній освіті для кожного громадянина, при 
достатньому та доступному рівні медичного обслуговування населення,  

 при забезпеченні молодих сімей житлом та, звичайно, 

покращення екологічної ситуації  у  країні;  
буде покращено зайнятість молодих сімей .   

 
 

Освіта 
Реформування  мережі навчальних закладів створило умови для 

поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної  освіти, 

рівного доступу до якісної освіти, розв’язання питань кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення. 

            Систему загальної середньої освіти району, після проведеної 
реорганізації  становлять у складі новоствореного Голованівського 

освітнього округу 3 навчально-виховних об’єднань,  основу яких становлять 
3 опорних загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІІ ступенів 2 з них в 

селищах міського типу , у складі яких перебувають 24 філії, що знаходяться в 
сільській місцевості. Загалом системою загальної середньої освіти охоплено 

2551 дітей. Також до об’єднань входять 2 позашкільних  та 11 дошкільних 
навчальних закладів. 

          Систему дошкільної освіти складають  окрім 11 ДНЗ, ще 16 філій 
опорних закладів які віднесено до типу «загальноосвітній навчальний заклад-
дошкільний навчальний заклад», що дає можливість надавати якісні послуги 

дошкільної освіти населенню всього району. Системою дошкільної освіти 
району охоплено 1010 дітей. 

             Планово проводиться поліпшення матеріально-технічної бази 
опорних закладів та їхніх філій. З метою зменшення витрат на енергоресурси, 

та поступового переходу на альтернативні види палива модернізуються 
котельні та замінюються опалювальні котли. Здійснено переобладнання 

котельні на альтернативне паливо по Новосільській ЗШ-ДНЗ. Замінюються 
старі вікна на нові металопластикові, проводиться протипожежна обробка 

дерев’яних конструкцій покрівлі та утеплення зовнішніх стін приміщень.    
Проблемні питання: 

- забезпечення в достатній кількості шкільними автобусами опорних 
шкіл; 



- матеріально-технічна база опорних закладів; 
Цілі та завдання на 2018 рік: 

- створення умов для максимального задоволення суспільних потреб у 
якісних освітніх послугах; 

- системна робота щодо збереження здоров’я учнів, попередження 

асоціальних проявів та профілактики шкідливих звичок у молодіжному 
середовищі; 

- забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти, 
покращення матеріально-технічної бази; 

- формування якісного інформаційно-освітнього простору для 
задоволення потреб та інтересів територіальних громад; 

- збільшення мережі ДНЗ (будівництво нового дитячого садка); 
- оновлення змісту позашкільної освіти. 

Очікувані результати: 
- забезпечення інтелектуального розвитку дітей, формування їх 

ціннісних орієнтацій, можливості дітей району долучитися до європейських 
та світових освітніх програм; 

- поліпшення якості надання освітніх послуг для населення, за запитом у 
якісних освітніх послугах; 

- досягнення результатів в МАН; 

- забезпечення якості загальної середньої освіти, підвищення 
результативності ЗНО. 

Культура та туризм  
Першоосновою економічного і культурного розвитку суспільства є 

результати інтелектуальної діяльності людини – науково-технічної і 
художньої творчості. Тому владою одним із важливих стратегічних завдань 

визначено підвищення культури громадян, створення максимально 
сприятливих умов для творчої роботи. 

Мережа закладів культури району системи Міністерства культури 
України налічує 62 установи і не змінилася в порівнянні з минулим роком. З 

них: 27 клубних закладів, 31 бібліотека, 2 музеї комунальної власності, 
Голованівська дитяча школа мистецтв та Побузька дитяча музична школа. 

У всіх бібліотеках району здійснювалось пріоритетне, пільгове 

обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників та 
ветеранів Другої світової війни, учасників АТО та їх сімей. 

Функціонує створений на базі районної бібліотеки для дорослих 
інформаційно – ресурсний центр, основним завданням якого є надання 

безкоштовних інформаційних послуг з питань правознавства для жителів 
району.  

На території району діє два початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних заклади- це Голованівська районна дитяча школа мистецтв та 

Побузька дитяча музична школа. 
Контингент учнів на 2016 – 2017 навчальний рік складає у 

Голованівській ДШМ  247  учнів, у Побузькій ДМШ – 157 учнів. 



Згідно районної цільової програми розвитку позашкільної освіти та 
підтримки обдарованої молоді 102 учні, які отримали призові місця на 

Всеукраїнських та обласних конкурсах та викладачі, які підготували цих 
учнів, нагороджені одноразовою стипендією на суму 12475 грн. 

Продовжували роботу заклади культури клубного типу щодо 

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

Проблемні питання 
- слабка матеріально-технічна база закладів культури і мистецтва у 

сільській місцевості; 
- клубні заклади району потребують капітального ремонту; 

- більшість клубних закладів не опалюються в осінньо-зимовий період. 
Цілі та завдання на 2018 рік 

- покращення технічного стану приміщень закладів культури шляхом 
проведення капітальних та поточних ремонтів, впровадження 

енергозберігаючих технологій та залучення відповідних коштів з усіх джерел 
фінансування; 

- проведення невідкладних протипожежних заходів; 
- забезпечення проведення на високому рівні культурно-мистецьких 

заходів, державних свят, фестивалів та конкурсів; 

- участь народних та аматорських колективів району, учнів 
позашкільних навчальних закладів у міжнародних, Всеукраїнських та 

обласних заходах, конкурсах та фестивалях. 
Очікувані результати 

- збереження мережі закладів культури і мистецтва району; 
- розвиток творчого потенціалу та організація змістовного дозвілля; 

- розвиток туристичної галузі в районі;  
- організація охорони культурної спадщини. 

Соціальне забезпечення, підтримка сім'ї, дітей та молоді 
Система соціального захисту та соціального забезпечення покликана 

забезпечити захист особистості в разі втрати працездатності, годувальника, 
безробіття, в старості, а також у інших випадках, передбачених чинним 
законодавством. Створення надійної, дієвої і доступної системи соціального 

забезпечення населення є одним з пріоритетних напрямків діяльності 
районної влади. 

Сфера надання соціальних послуг малозахищеним категоріям громадян  
останнім часом динамічно розвивається.  

Головною метою є підвищення ролі й авторитету сім’ї, сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді, захист прав, законних 

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

відпочинку і оздоровлення дітей району. 
 Агропромисловий розвиток  

В економіці району основне місце належить сільському господарству. 
Площа сільгоспугідь становить 77797 га, в тому числі ріллі 71191 га.  



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

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

Показник виробництва валової продукції по сільськогосподарських 

підприємствах  складе в 2018 році  в сумі 248825,4 тис.грн.(119,6%). 
В господарствах району галузь тваринництва не розвивається. Це 

обумовлено тим, що втрачаються ринки збуту продукції, а не всі переробні 
підприємства витримують конкуренцію на європейському ринку. Сюди 

можна віднести галузь молочного та м’ясного скотарства, свинарства, 
вівчарства. Такі галузі як кролівництво, птахівництво та бджільництво в 

основному займається населення району. 
Під урожай 2018 року  запланована площа посіву культур зернової 

групи становить близько 36,0 тис. га, що приблизно на рівні з 2017 роком.  
На 2018 рік заплановане незначне зростання посіву соняшнику, сої та 

кукурудзи  оскільки дані культури є більш економічно привабливими. Згідно 
розрахунків у галузі тваринництва, враховуючи вище наведені фактори, 

значного росту виробництва продукції не прогнозується.   
На 2018 рік як і в попередні роки посів в районі цукрових буряків не 

передбачається  

Проблемні питання  
Головною проблемою розвитку галузі сільського господарства є не 

стабільність, не передбачуваність та не прогнозованість цінової ситуації в 
державі з відповідним паритетом цін, що безпосередньо впливає на 

собівартість продукції та структуру виробництва сільгосппродукції.  
Цілі та завдання на 2018 рік 

Головною метою у 2018 році буде створення сприятливих умов для 
розвитку високоефективного конкурентоспроможного аграрного комплексу 

району та забезпечення продовольчої безпеки населення. 
Очікувані результати 

забезпечення стабільного та ефективного функціонування 
агропромислового комплексу; 

перетворення аграрного комплексу у високоефективний, 

конкурентоспроможний сектор економіки; 
підвищення ефективності використання наявного ресурсного 

потенціалу; 
оновлення матеріально – технічної бази сільськогосподарського 

виробництва; 
інтенсифікація сільськогосподарського виробництва шляхом інтеграції  

сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств, що 
сприятиме збільшенню обігових коштів, скороченню витрат на виробництво 

продукції, збільшенню рентабельності; 
в галузі тваринництва передбачаються наступні чинники: 

не допускати скорочення маточного поголів’я великої рогатої худоби 
та свиней; 



не допускати зниження виробництва валової продукції в порівнянні з 
відповідним  періодом. 

 
Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 259 (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. 

 
Відповідно до пункту 15 рішення районної ради від 23 грудня 2016 

року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік» необхідно затвердити 

розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації: 
- від 15 листопада 2017 року № 330-р «Про затвердження субвенції за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам»; 

- від 27 листопада 2017 року № 341-р «Про перерозподіл субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу», 

- від 28 листопада 2017 року № 347-р «Про перерозподіл субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, житлових 

субсидій та допомог у листопаді 2017 року»,  
- від 6 грудня 2017 року №360-р «Про перерозподіл субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, житлових 
субсидій та допомог у грудні 2017 року»,  

- від 8 грудня 2017 року №362-р «Про внесення змін до обсягу медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік».  
А також, внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня 2016 

року № 147 «Про районний бюджет на 2017 рік» (із змінами), а саме:  
1) збільшити видатки районного бюджету у сумі 1188,105 тис. грн. 

(загальний фонд – 827,105 тис. грн., спеціальний фонд – 351,0 тис. грн.);  
2) збільшити кошти що передаються із загального фонду до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 351,0 тис. грн.;  
3) внести відповідні зміни до додатків 1, 3 до даного рішення районної 

ради, додатки 2, 4, 5, 6 викласти у новій редакції . 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 



7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував 

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  03 

Прийнято рішення № 260 (додається). 
 

Слухали: Про районний бюджет на 2018 рік. 
Інформує: Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації. 
 

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетного Кодексу України пропонується затвердити проект рішення 

районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» та визначити: 
1) доходи районного бюджету у сумі 223648,1 тис. грн., у тому числі 

доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 221530,3 тис. грн., 
доходи спеціального фонду районного бюджету – у сумі 2117,8 тис. грн., 

згідно з додатком 1 до цього рішення;  
2) видатки районного бюджету у сумі 223648,1 тис. грн., у тому числі 

видатки загального фонду районного бюджету – у сумі 216941,1 грн. та 

видатки спеціального фонду районного бюджету – у сумі 6707,0 грн.;  
3) профіцит районного бюджету у сумі 4589,2 тис. грн., в тому числі 

загального фонду районного бюджету 4589,2тис. грн. згідно з додатком № 2 
до цього рішення. 4) дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 

4589,2тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.  



2. Учасникам бюджетного процесу застосувати у 2018 році програмно- 
цільовий метод бюджетування на рівні районного бюджету Голованівського 

району.  
3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

районного бюджету на 2018 рік відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами, у тому числі по загальному фонду 207294,7 тис. грн. та 
спеціальному фонду 16353,4 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього 

рішення.  
4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів 

районного бюджету у сумі 1000,0 тис. грн.  
5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 

№ 4 до цього рішення.  
6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде 

здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до 
цього рішення. Надати право районній державній адміністрації вносити і 

затверджувати зміни та доповнення до зазначених переліків об’єктів і 
заходів, обсягів їх фінансування та співфінансування за попереднім 

погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, 
фінансів, управління комунальною власністю та соціально-економічного 
розвитку.  

7. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 
360,8 тис. грн.  

8. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного 
бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою: оплата праці працівників 

бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання 
медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами 

харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти 
населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам; видатки на оплату 

послуг з охорони комунальних закладів культури; забезпечення інвалідів 
технічними засобами реабілітації, виробами медичного призначення для 

індивідуального користування.  
9. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на 

реалізацію районних програм у сумі 4589,2 тис. грн. згідно з додатком 6 до 

цього рішення.  
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових 

розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за 

рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх 

поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.  
11. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в 

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України 



умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у 
натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів 

відповідних бюджетних асигнувань. 
 12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 

рік: до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 
Бюджетного кодексу України; джерелами формування у частині 

фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу 
України;  

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені 

статтями 691 , 97,101 Бюджетного кодексу України.  
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, 
визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.  

15. Надати районній державній адміністрації право протягом 2018 
року: 1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної 
ради про районний бюджет розподіл та перерозподіл, зміни обсягів 

субвенцій з державного бюджету у розрізі програмної класифікації видатків 
районного бюджету, а саме субвенцій на: виконання державних програм 

соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів 
відповідних пільг, субсидій та допомог; проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, голів; 2) затверджувати протягом року, 
у разі внесення змін розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації та рішенням обласної ради, за погодженням з постійною 
комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, управління 

комунальною власністю та соціально-економічного розвитку зміни обсягів 
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та зміни 

обсягів цільових коштів на лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет з наступним їх затвердженням районною радою; 3) у разі 
передбачення району додаткових міжбюджетних трансфертів з державного 

бюджету – за погодженням з постійною комісією районної ради з питань 
бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально-

економічного розвитку затверджувати розподіл та перерозподіл, зміни 
обсягів зазначених трансфертів між сільськими, селищними бюджетами та 

головними розпорядниками коштів районного бюджету з наступним їх 
затвердженням районною радою; 4) затверджувати обсяги субвенцій, що 

передаються районному бюджету з обласного, сільських, селищних 
бюджетів, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про 

районний бюджет.  
16. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди 

з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного 
кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».               



17. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та зажадати від 
Голованівського відділення Гайворонської державної фіскальної служби 

забезпечити у 2018 році виконання затверджених місцевими радами 
показників податкових і неподаткових надходжень загального та 
спеціального фондів місцевих бюджетів 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 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

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

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 261 (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. 

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, а саме: Розділ І «Соціальна підтримка, медичне 

обслуговування сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
військовослужбовців і поранених учасників АТО Розділу VІІ «Напрями 

реалізації та заходи Програми» доповнити пунктом 28 «Виділення 
матеріальної допомоги на лікування важкохворим учасникам АТО, 

захворювання яких пов’язане із захистом Батьківщини» . Фінансування з 
районного бюджету відповідно 2017 рік – 20 тис.грн., 2018 рік – 100 тис.грн., 
2019 рік – 120 тис.грн., 2020 рік – 140 тис.грн. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 



19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

22 Тернавська Олена Григорівна  за 

23 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 262 (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін до районної програми по створенню 
соціально-економічних умов для реалізації статутної діяльності 

Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 2017-2019 роки. 
Інформує: Кравченко Людмила Павлівна – голова районної організації 

інвалідів. 
 

Пропонується внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня 
2016року № 143 «Про затвердження районної Програми по створенню 

соціально- економічних умов для реалізації статутної діяльності 
Голованівської організації інвалідів КООІ ВОІ СОІУ на 2017-2019 роки», а 

саме, Перелік заходів Голованівської районної організації інвалідів на 2017-
2019роки по виконанню статутної діяльності викласти в новій редакції  
(додаток Вам розданий). 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 



7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  03 

Прийнято рішення № 263 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження технічної документації по нормативній 
грошовій оцінці земельних ділянок на територіях Грузької та 

Семидубської сільських рад. 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 
області.  

 
Відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 10 

Земельного кодексу України, розглянувши розроблену Державним 
підприємством «Центр Державного земельного кадастру » технічну 

документацію по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок , 
пропонується:  

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 111,7118 га, яка відводиться для 
продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Грузької 
сільської ради Голованівського району Кіровоградської області.  

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 
площею 111,7118 га, яка відводиться для продажу права оренди на земельних 

торгах у формі аукціону для ведення товарного сільськогосподарського 



виробництва на території Грузької сільської ради Голованівського району, 
що відповідно до Розрахунку нормативної грошової оцінки станом на 

01.01.2016 року становить 2 869 529,00 (два мільйони вісімсот шістдесят 
дев’ять тисяч п’ятсот двадцять дев’ять) гривень і підлягає щорічній 
індексації.  

3. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 
земельної ділянки загальною площею 20,7199 га, яка запроектована для 

продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону із земель 
державної власності сільськогосподарського призначення для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Семидубської 
сільської ради Голованівського району Кіровоградської області.  

4. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 
площею 20,7199 га, яка запроектована для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону із земель державної власності 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Семидубської сільської 
ради Голованівського району, що відповідно до Розрахунку нормативної 

грошової оцінки станом на 01.01.2016 року складає в сумі 543 424,00 (п’ятсот 
сорок три тисячі чотириста двадцять чотири) 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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 



19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 264 (додається). 
 

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

ради. 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 
області.  

 
Відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 10 

Земельного кодексу України, розглянувши розроблену Державним 
підприємством «Центр Державного земельного кадастру » технічну 

документацію по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок , 
пропонується:  

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 

земельної ділянки загальною площею 50,0002 га, що надана в оренду 
громадянину Гуйвану Олександру Петровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Вербівської сільської ради 
Голованівського району Кіровоградської області (за межами населених 

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

площею 50,0002 га, що надана в оренду громадянину Гуйвану Олександру 
Петровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Вербівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 
області( за межами населених пунктів), що відповідно до Розрахунку 

нормативної грошової оцінки станом на 01.03.2017 року становить 1 755 
756,00 (один мільйон сімсот п’ятдесят п’ять тисяч сімсот п’ятдесят шість) 

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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  03 

Прийнято рішення № 265 (додається). 
 

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

ради. 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області.  
 



Відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», статті 10 
Земельного кодексу України, розглянувши розроблену Державним 

підприємством «Центр Державного земельного кадастру » технічну 
документацію по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок , 
пропонується:  

1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці 
земельної ділянки, що надана в оренду терміном на 7 років гр. Лисенку 

Миколі Івановичу площею 1,3718 га для городництва (код КВЦПЗ 01.07) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення розташованої за 

адресою Кіровоградська область Голованівський район Перегонівська 
сільська рада ( за межами населених пунктів).  

2. Затвердити загальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки 
площею 1,371 га, що надана в оренду терміном на 7 років гр. Лисенку Миколі 

Івановичу для городництва (код КВЦПЗ 01.07) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення розташованої за адресою 

Кіровоградська область Голованівський район Перегонівська сільська рада( 
за межами населених пунктів), що відповідно до Розрахунку нормативної 

грошової оцінки станом на 01.08.2017 року становить 44 476,72 (сорок 
чотири тисячі чотириста сімдесят шість) 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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  



18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  03 
Прийнято рішення № 266 (додається). 
 

Слухали: Про районну комплексну соціальну програму оздоровлення та 
відпочинку дітей Голованівського району на 2018-2022 роки. 

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

 
Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок,  охоплення 
організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки відповідно до статті 1 Закону України “Про 
оздоровлення та відпочинок дітей”. 

З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході 
країни у зв’язку з проведенням там антитерористичної операції, розширився 
перелік категорій дітей та, відповідно, відбулось зростання потреби у 

оздоровленні за кошти районного бюджету.  
Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в 

закладах оздоровлення та відпочинку. З метою вдосконалення роботи в 
цьому напрямку необхідно забезпечити дитячі заклади оздоровлення та 

відпочинку сучасною методикою проведення змістовного дозвілля, вжити 
заходів щодо поліпшення виховної, культурно-масової та фізкультурно-

спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул. Потребують розвитку такі 
активні форми відпочинку та оздоровлення як  організація таборів праці і 

відпочинку, трудових загонів, туристичних походів, волонтерського руху. 
Зважаючи на ряд негативних явищ у підлітковому та молодіжному 

середовищі (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), особливістю 
відпочинку та оздоровлення молоді має стати формування навичок здорового 

способу життя.  
Метою Програми є створення належних умов для оздоровлення та 

повноцінного відпочинку дітей, збільшення кількості дітей, охоплених 



організованими формами відпочинку та оздоровлення, підвищення рівня 
кваліфікації кадрів дитячих закладів відпочинку.  

Комплекс заходів щодо створення умов для належної організації 
оздоровлення і відпочинку дітей буде здійснюватись шляхом:  

1) забезпечення належних умов функціонування дитячих закладів 

відпочинку;  
2) придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

за рахунок коштів районного бюджету. 
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, 

районного бюджету та бюджетів сільських та селищних рад.  
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

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

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

7 Гребенюк Микола Петрович  за 

8 Карпюк Євгенія Михайлівна  не голосував  

9 Кравчук Ігор Петрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  не голосував  

15 Лепетун  Юрій Петрович  за 

16 Лободюк Юрій Михайлович  за 

17 Надольняк Ольга Іванівна  не голосував  

18 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

19 Сигляк Галина Володимирівна  за 

20 Рокочук Дмитро Сергійович за 

21 Ряснюк  Леонід Леонідович за 

22 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

23 Тернавська Олена Григорівна  за 

24 Цобенко Руслан Олександрович  за 

25 Чушкіна Надія Василівна  за 

26 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 26 
З них: 



«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  03 

Прийнято рішення № 267 (додається). 

 
 

Всі питання, які виносилися на розгляд вісімнадцятої  сесії  районної 

ради сьомого скликання, розглянуто. 

Вісімнадцяту сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 


