
   

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання двадцять першої сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

6 липня 2018 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 12.10 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 24 

Відсутні - 10 
 

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 двадцять першій сесії присутні, згідно з даними реєстрації  24 

депутатів. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  

2 Говорун Ярослав Петрович   

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  

5 Гребенюк Микола Петрович  

6 Іщак Олександр Валентинович 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  

8 Комашко Григорій Віталійович  

9 Комашко Михайло Станіславович  

10 Копієвський Михайло Дмитрович  

11 Кучмій Богдан Борисович 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  

13 Лепетун  Юрій Петрович  

14 Лободюк Юрій Михайлович  

15 Маріяшко Олег Валерійович  

16 Надольняк Ольга Іванівна  

17 Сигляк Галина Володимирівна  

18 Рокочук Дмитро Сергійович 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  

20 Тернавська Олена Григорівна  

21 Туз Сергій Віталійович 



22 Цобенко Руслан Олександрович  

23 Чушкіна Надія Василівна  

24 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
 

Безушенко Григорій Валентинович 
Бучацький Андрій Миколайович 
Гончаренко Костянтин Васильович 

Волошин Валерій Леонідович 
Вонсович Микола Володимирович 

Гребенюк Микола Петрович 
Коваль Володимир Олександрович 

Кравчук Ігор Петрович 
Ряснюк Леонід Леонідович 

Яровий Олександр Володимирович 
 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Голова районної ради оголосив двадцять першу 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 поставив на голосування пропозицію щодо 

включення до проекту порядку денного питань: 
 

1. Про створення Комунального некомерційного підприємства 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Голованівської районної ради»; 
2. Про перейменування дошкільних навчальних закладів та затвердження 

статутів в новій редакції; 
3. Про запровадження надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду; 
4. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій 

оцінці земельних ділянок на територіях Журавлинської, 
Люшнюватської, Крутеньківської, Розкішненської, Перегонівської, 

Лебединської, Свірнівської, Молдовської, Вербівської , Троянської 
сільських рад та Голованівської селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області; 
5. Про внесення змін до структури Голованівського освітнього округу.  

 
Прошу голосувати. 

 



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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
Отже, на двадцять першій сесії районної ради сьомого скликання 

пропонується розглянути наступні питання: 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

1. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет 

на 2018 рік». 
Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації  
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

2. Про стан виконання комплексної програми захисту населення 
Голованівського району від іонізуючого випромінювання на 2016-2018 

роки. 
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, 



інфраструктури, промисловості та надання 
адміністративних послуг районної державної адміністрації  

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

3. Про запровадження надання пільг у готівковій формі  оплати проїзду. 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 
управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 
 

 
Вносить питання: районна рада 

4. Про призначення директора комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» Голованівської районної ради Кіровоградської 

області. 
Інформація: Мирошниченко Олени Віталіївни – завідувача 

районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту районної державної адміністрації 

 
Вносить питання: районна рада 

5. Про скасування рішення районної ради від 6 квітня 2018 року № 287 

«Про надання дозволу на придбання житла». 
Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної 

ради 
 
Вносить питання: районна рада 

6. Про надання дозволу на придбання службового житла. 

Інформація: Кучмія Богдана Борисовича – голови районної 
ради 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

7. Про створення Комунального некомерційного підприємства 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Голованівської районної ради. 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря 
КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

8. Про перейменування дошкільних навчальних закладів та затвердження 

статутів в новій редакції.  
Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація 



9. Про затвердження районної програми розвитку агропромислового 
комплексу Голованівського району на 2018-2023 роки. 

Інформація: Клименка Олександра Вікторовича – 
начальника відділу агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації 

Вносить питання: районна рада 

10. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій 

оцінці земельних ділянок. 
Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

у Голованівському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Кіровоградській області 

 
Вносить питання: районна рада 

11. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій 
оцінці земельних ділянок. 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 
у Голованівському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Кіровоградській області 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

12. Про внесення змін до структури Голованівського освітнього округу. 
Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації  
 

Вносить питання: районна рада 

13. Про внесення змін до рішення Голованівської районної ради від 23 
грудня 2016 року № 151 «Про затвердження списку присяжних 

Голованівського районного суду». 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника 

голови районної ради. 
 

Голова районної ради: 

 
Питання порядку денного попередньо обговорені і погоджені у 

відповідних постійних комісіях.  
 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 

денного сесії і прийняти його в цілому. 
 

Чи є інші пропозиції? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 



4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

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

Прийнято. 
 

Слухали: Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний 

бюджет на 2018 рік». 
 

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

 
Відповідно до пункту 15 рішення районної ради від 15 грудня 2017 

року №261 «Про районний бюджет на 2018 рік» необхідно затвердити 
розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації: 

- від 27 квітня 2018 року №111-р «Про розподіл субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам у квітні 2018 року», 
- від 14 травня 2018 року №128-р «Про розподіл субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2018 році, організацію 

контролю за використанням зазначеної субвенції»,  
- від 25 травня 2018 року №138-р «Про перерозподіл обсягу субвенції з 

державного бюджету у травні 2018 року», від 12 червня 2018 року №154-р 
«Про внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету у червні 2018 

року»,  



- від 12 червня 2018 року №156-р «Про затвердження перерозподілу деяких 
бюджетних призначень відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації у червні 2018 року». 
А також, пропонується  внести зміни до рішення районної ради від 15 

грудня 2017 року №261 «Про районний бюджет на 2018 рік» (із змінами), а 

саме: збільшити видатки районного бюджету у сумі 6527,211 тис.грн. 
(загальний фонд – 5223,822 тис.грн., спеціальний фонд – 1303,389 тис.грн.) за 

рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду районного 
бюджету в сумі 1783,451 тис.грн., медичної субвенції з державного бюджету 

в сумі 2137,2 тис.грн., та за рахунок дотацій та субвенцій з сільських, 
селищних бюджетів у сумі 2606,560 тис. грн.; збільшити кошти що 

передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) 
на суму 1303,389 тис.грн.; внести відповідні зміни до додатків 1, 3 до даного 

рішення районної ради, додатки 2, 4, 5, 6 викласти у новій редакції 
(додаються до проекту рішення). 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 



 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 302 (додається). 

 
Слухали: Про стан виконання комплексної програми захисту населення 

Голованівського району від іонізуючого випромінювання на 2016-2018 
роки. 

 
Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна– начальник управління 

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

 
Відповідно  до  Пункту 16 частини першої  статті 43 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про захист 

людини від  впливу іонізуючого випромінювання», «Про використання 
ядерної енергії та  радіаційну  безпеку», «Норм радіаційної безпеки України 

(НРБУ-97), порядку розроблення регіональних  програм захисту  населення 
від впливу іонізуючих випромінювань, затвердженого  постановою Кабінету 

Міністрів від 04   червня   1999 року №973 та з метою здійснення державної 
політики, спрямованої на  захист життя, здоров’я та майна  людей від 

негативного впливу іонізуючого випромінювання, спричинених природною 
радіоактивністю та практичною діяльністю на четвертій  сесії сьомого 

скликання районної  ради рішення від 26 лютого2016 року була  затверджена 
«Комплексна  програма захисту населення Голованівського  району від  

впливу іонізуючого випромінювання на 2016-2018 роки». 
        З метою забезпечення гарантованого рівня захисту  населення і 
територій від впливу природного іонізуючого випромінювання, здійснення  

контролю за  організацією та виконанням  заходів зниження радонових 
ризиків у  будівлях дошкільних та  загальноосвітніх навчальних  закладів, 

Голованівською районною державною  адміністрацією було направлено 
доручення сільським головам та начальнику відділу  освіти, молоді і спорту 

районної  державної адміністрації про проведення протирадонових  заходів  у 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних  закладах  району. 

          Для актуалізування важливості здоров’я та необхідності дбайливого і 
відповідального ставлення до нього були проведені  наради з директорами 

навчальних  закладів задля  розповсюдження інформації щодо впливу радону 
на  організм людини. Крім того  обговорено низку профілактичних анти- 

радонових заходів  та рекомендацій щодо  зменшення його  впливу на  
організм  людини в тому числі і  дітей в навчальних закладах, а саме: 



- покращити вентиляцію у  помешканні; 
- часто і регулярно провітрювати класні кімнати;  

- встановити вентиляцію у  підвальному чи цокольному приміщеннях;  
- звертати увагу на  якість будівельних матеріалів, що використовуються 

для ремонту чи будівництва; 

- збільшити кількість зелених насаджень довкола будинку, квітів та  
декоративних рослин. 

        В 2017 році відділом  освіти, молоді та  спорту районної державної  
адміністрації розроблені проти радонові заходи по  дошкільному 

навчальному закладу №3 «Малятко» (смт. Голованівськ, вул. Міклея,5), в 
якому було зафіксовано перевищення показників середньорічної 

еквівалентності рівноважної об’ємної активності радону-222, а саме: 
1) герметизація виводів- випусків комунікацій ДНЗ ( виконано в ІІ 

кварталі 2017 року); 
2)  замурування швів між плитами перекриття, тріщин бетонних стін та 

підлоги підвального  приміщення цементним розчином або 
композитним матеріалом (виконано в ІІІ кварталі);  

3)  Запакування місць примикання  підлоги до стін та  трапів (виконано в 
ІІ кварталі 2017 року); 

4) облаштування постійно діючої витяжної вентиляції приміщень підвалу 

(виконано в ІІ кварталі 2017 року). 
Зроблені у кухні і пральні капітальний  ремонт приміщення в тому числі 

підлоги- бетонне  покриття, вкрито плиткою над підвалом приміщення, 
зроблена вентиляція в кухні і столовій. 

         В інших кімнатах першого поверху здійснений ремонт підлоги- 
частково замінені дошки, зароблені щілини в підлозі під плінтусами.  

      По бюджетній програмі в 2017 році ветдержспоживслужбою 
досліджено 5 проб води із 3 свердловин  смтГолованівськ, 1 криниці 

с.Шепилове та 1 криниці смтГолованівськ. 
З них виявлено 2, що  перевищують вміст родону (смтГолованівськ 

вул.Патріотів, с.Шепилове). Досліження проведено з метою моніторингу 
за державні кошти. 
Щоденно Голованівським лабораторним відділом (СЕС) проводяться 

заміри радіаційного фону спеціальним дозиметром. Перевищень не 
виявлено. 

        Щодо ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат то по території 
підприємства та прилеглій санітарно захисній  зоні (границя житлова зона, 

прилегла )  контроль радіаційного фону проводить власна хімічна 
лабораторія  товариства . 

      Проводилася робота щодо удосконалення дозиметричного та 
радіометричного контролю металобрухту. 

      Впроваджено роботу радіаційного контролю на  двох ринках району. 
      Проводиться надання населенню безоплатних консультацій з питань 

захисту від впливу іонізуючого випромінювання. 



      В 2018 році заплановано  дослідження води джерел 
нецентралізованого водопостачання (громадських артезіанських 

свердловин, громадських колодязів) знов ж за кошти державного 
бюджету. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 303 (додається). 

 



Слухали: Про запровадження надання пільг у готівковій формі  оплати 
проїзду. 

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

 

14 березня 2018 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма 
видами транспорту загального користування на міських, приміських та 

міжміських маршрутах» якою затверджено Порядок надання пільг у 
готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального 

користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, 
фінансування витрат, пов’язаних з наданням пільг у готівковій формі з 

оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на 
міських, приміських та міжміських маршрутах, здійснюється за рахунок 

місцевих бюджетів відповідно до підпункту “ґ” пункту 3 частини першої 
статті 91 Бюджетного кодексу України 

Порядок визначає механізм надання пільг у готівковій формі з оплати 
проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, 

приміських (крім залізничного та річкового транспорту) та міжміських 
маршрутах за рахунок відповідних місцевих бюджетів у разі прийняття 
такого рішення органами місцевого самоврядування. 

Дія цього Порядку поширюється на окремі категорії осіб, які мають 
право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального 

користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, а саме: 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених 

до категорії 1, відповідно до статті 20 Закону України “Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи”; 
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених 

до категорії 2, відповідно до статті 21 Закону України “Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи”; 
дітей віком від шести років, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, 

яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, 

відповідно до статті 30 Закону України “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 

учасників бойових дій відповідно до статті 12 Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 

осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, відповідно до статті 13 
Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 

дітей віком від шести років з багатодітних сімей відповідно до статті 13 
Закону України “Про охорону дитинства”; 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
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державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 
служби, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Держспецзв’язку 

відповідно до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 
деяких інших осіб та їх соціальний захист”; 

батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали 
безвісти під час проходження військової служби, відповідно до статті 14 

Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей”; 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю віком від шести років та осіб, які 
супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю, 

відповідно до статті 38-1 Закону України “Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;  

реабілітованих осіб, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, відповідно до статті 6 Закону України “Про реабілітацію 

жертв політичних репресій на Україні”. 
Крім категорій осіб, зазначених у цьому пункті, органи місцевого 

самоврядування мають право визначати інші категорії громадян, на яких 
буде поширюватися дія цього Порядку, відповідно до статті 34 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Для осіб, які відповідно до законів мають право на пільги з оплати 
проїзду транспортом загального користування на міжміських маршрутах, 

розмір щомісячної готівкової виплати збільшується на 20 відсотків.  
Щомісячна готівкова виплата особам з інвалідністю I групи або дітям з 

інвалідністю (крім дітей до шести років) здійснюється у подвійному розмірі.  
Станом на 01.06.2018 року на обліку в Єдиному автоматизованому 

реєстрі пільг перебувають на обліку 
10 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до категорії 1; 
90 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

віднесених до категорії 2; 
359 учасників бойових дій відповідно до статті 12 Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 

98 осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, відповідно до статті 
13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”; 
734 дітей з багатодітних сімей відповідно до статті 13 Закону України 

“Про охорону дитинства”; 
31 ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 

служби, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Держспецзв’язку 
відповідно до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 
деяких інших осіб та їх соціальний захист”; 
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4 батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали 
безвісти під час проходження військової служби, відповідно до статті 14 

Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей”; 

24, дітей з інвалідністю, відповідно до статті 38-1 Закону України “Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;  
55 осіб з інвалідністю 1 групи відповідно до статті 38-1 Закону України 

“Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;  
326 осіб з інвалідністю 2 групи відповідно до статті 38-1 Закону України 

“Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;  
Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 02.05.2018 року № 254-р «Про затвердження розміру 
щомісячної готівкової виплати за проїзд усіма видами транспорту загального 

користування на міських, приміських та міжміських маршрутах в області у 
2018 році» затверджено розмір щомісячної готівкової виплати окремим 

категоріям громадян для надання пільги у готівковій формі з оплати проїзду 
усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських 

(крім залізничного та річкового транспорту) та міжміських маршрутах в 
області у 2018 році в розмірі 97,5 грн. 

Спеціалістами управління соціального захисту населення Голованівської 

районної державної адміністрації проведено розрахунок потреби на 
перевезення. Встановлено, що на 1 місяць потреба становить 201 тис. 669,00 

грн., на 12 місяців потреба становить 2 млн. 420 тис. 028,00 грн. (розрахунок 
потреби додається)  

У разі неприйняття органом місцевого самоврядування рішення про 
надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту 

загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах 
відповідні пільги продовжують надаватись у безготівковій формі. 

Станом на 01.06.2018 року в районі проводиться пільгове перевезення за 
двома приміським маршрутами: Голованівськ – Люшнювате та Голованівськ 

- Журавлинка (перевізник ПП Євротранс Юг) ветеранів війни; осіб, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту", вдів (вдівців) померлих (загиблих) ветеранів 

військової служби та органів внутрішніх справ; осіб, звільнених з військової 
служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; дітей 

війни; пенсіонерів за віком; громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; учасників бойових дій, дітей з багатодітних 

сімей, які відповідно до чинного законодавства України мають право на 
пільговий проїзд у громадському автотранспорті приміського сполучення в 

режимі звичайних перевезень. 
Також в районі проводиться пільгове перевезення за міжміськими 

маршрутами інвалідів війни, учасників бойових дій і дітей з багатодітних 
сімей за маршрутами Южноукраїнськ – Київ (перевізник ПП Євротранс Юг), 

Голованівськ  - Кропивницький (перевізник АТП «Ульяновське») та 
Первомайськ – Ульяновка (перевізник ФОП Фадєєв). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/paran245#n245
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12


Рішенням Голованівської районної ради від 15.12.2017 року № 261 
«Про районний бюджет на 2018 рік» передбачено кошти на пільгове 

перевезення автомобільним транспортом пільгових категорій громадян в сумі 
169,2 тис. грн. 
 на приміське перевезення – 77 200 грн.  

 на міжміське перевезення – 92 000 грн.  
У 2018 році по маршруту Южноукраїнськ – Київ укладено угоду на 

перевезення на 30000 грн, перевезено 153 особи пільгової категорії на 
загальну суму 9012,30 грн. 

У 2018 році по маршруту Голованівськ  - Кропивницький укладено 
угоду на перевезення на 60000 грн, перевезено 173 осіб пільгової категорії на 

загальну суму 21021,83грн. 
У 2018 році по приміських маршрутах Голованівськ – Люшнювате та 

Голованівськ – Журавлинка укладено додаткову угоду на перевезення на 
77200 грн. перевезено 3164 особи пільгової категорії на загальну суму 

64275,97 грн.  
Загальна сума використана на пільгове перевезення у 2018 році 

94310,00 грн. (розрахунки додаються). 
 
Виступили: депутат районної ради Чушкін О.І. 

 
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  проти 

2 Говорун Ярослав Петрович   проти 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  утримався 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  проти 

5 Гребенюк Микола Петрович  проти 

6 Іщак Олександр Валентинович утримався 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  проти 

8 Комашко Григорій Віталійович  утримався 

9 Комашко Михайло Станіславович  проти 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  проти 

11 Кучмій Богдан Борисович проти 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  проти 

13 Лепетун  Юрій Петрович  проти 

14 Лободюк Юрій Михайлович  проти 

15 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

16 Надольняк Ольга Іванівна  проти 



17 Сигляк Галина Володимирівна  проти 

18 Рокочук Дмитро Сергійович проти 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  проти 

20 Тернавська Олена Григорівна  проти 

21 Туз Сергій Віталійович проти 

22 Цобенко Руслан Олександрович  утримався 

23 Чушкіна Надія Василівна  утримався 

24 Чушкін Олексій Іванович  проти 

 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  00 
«проти»    -  18 

«утримались»  -  05 
«не голосували»  -  00 

Рішення не прийнято. 

 
Слухали: Про призначення директора комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Голованівської районної ради 
Кіровоградської області. 

 
Інформує: Мирошниченко Олена Віталіївна – завідувач районного 

методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту районної 
державної адміністрації. 

 
На підставі Протоколу № 2 засідання конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи «Інклюзивно -
ресурсний центр» Голованівської районної ради Кіровоградської області від 
8 червня 2018 року, конкурсна комісія рекомендує призначити на посаду 

директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Голованівської районної ради Кіровоградської області Явецьку Людмилу 

Іванівну з 9 липня 2018 року строком на 3 роки та в установленому порядку 
укласти з нею контракт. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

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

 



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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 304 (додається). 
 

Слухали: Про скасування рішення районної ради від 6 квітня 2018 року 
№ 287 «Про надання дозволу на придбання житла». 

 
Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради 

 
На підставі Протоколу №25 від 04.07.2018р. постійної комісії районної 

ради з питань бюджету фінансів, управління комунальною власністю та 
соціально-економічного розвитку, та у зв’язку з відмовою продавця 

продавати квартиру пропонується скасувати рішення районної ради від 6 
квітня 2018 року № 287 «Про надання дозволу на придбання службового 

житла». 
Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 



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

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

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 305 (додається). 
 

Слухали: Про надання дозволу на придбання службового житла. 
 

Інформує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради 
 

Відповідно до Розділу IV Положення про службове житло, 
затвердженого рішенням районної ради від 21 липня 2017 року № 197 та на 

підставі Протоколу № 6 конкурсної комісії з організації заходів для 
придбання квартири у спільну власність територіальних громад сіл та селищ 

району від 21 червня 2018року, пропонується надати дозвіл Комунальній 



установі «Голованівська центральна районна лікарня» на придбання 
службового житла:  

- житлового будинку, за адресою: смт Голованівськ, вулиця 
Молодіжна, 14, загальною вартістю, що становить гривневий еквівалент 
21000 (двадцять одна тисяча) доларів США за готівковим курсом продажу 

Голованівським відділенням «Приватбанку» на день підписання договору 
купівлі-продажу; 

 - квартири, за адресою: смт Голованівськ, вулиця Соборна 25, кв. 6, 
загальною вартістю 10600 (десять тисяч шістсот) доларів США за готівковим 

курсом продажу Голованівським відділенням «Приватбанку» на день 
підписання договору купівлі-продажу. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 



«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 306 (додається). 

 
Слухали: Про створення Комунального некомерційного підприємства 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Голованівської районної ради. 

 
Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
 

З метою покращення якості медичних послуг в Голованівському районі 
шляхом зміни моделі організації та фінансування первинної медичної 

допомоги, залучення приватних лікарів до процесу надання первинної 
медичної допомоги, на виконання рішення районної ради від 02 лютого 2018 

року № 277 «Про реорганізацію Комунального закладу «Голованівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» пропонується: 

1. Створити Комунальне некомерційне підприємство «Голованівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради 
шляхом перетворення Комунального закладу «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» (код ЄДРПОУ 38401359) в 
Комунальне некомерційне підприємство «Голованівський центр первинної 

медико- санітарної допомоги» Голованівської районної ради.  
2. Затвердити статутний капітал Комунального некомерційного 2 

підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Голованівської районної ради в розмірі 1000 (одна тисяча) 

гривень.  
3. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Голованівської районної ради (додається) та вважати чинним з моменту 
реєстрації підприємства.  

4. Встановити, що Комунальне некомерційне підприємство 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Голованівської районної ради є правонаступником всіх прав та обов’язків 
реорганізованого шляхом перетворення Комунального закладу 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код 
ЄДРПОУ 38401359).  

5. Призначити Фоменко Марину Петрівну на посаду головного лікаря 
Комунального некомерційного підприємства «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради 
шляхом переведення з посади головного лікаря Комунального закладу 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на термін, 
визначений у контракті від 24 липня 2017 року між головою районної ради та 



головним лікарем Комунального закладу «Голованівський центр первинної 
медико- санітарної допомоги».  

 
Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 307 (додається). 

 
Слухали: Про перейменування дошкільних навчальних закладів та 

затвердження статутів в новій редакції. 



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

спорту районної державної адміністрації. 
 

З метою приведення у відповідність установчих документів закладів 

дошкільної освіти до вимог чинного законодавства пропонується 
перейменувати:  

- Голованівський дошкільний навчальний заклад № 3 «Малятко» 
Голованівської районної ради Кіровоградської області на заклад дошкільної 

освіти «Малятко» Голованівської районної ради; 
 - Голованівський дошкільний навчальний заклад № 2 «Дзвіночок» 

Голованівської районної ради Кіровоградської області на заклад дошкільної 
освіти «Дзвіночок» Голованівської районної ради;  

- Побузький дошкільний навчальний заклад № 1 «Орлятко» Голованівської 
районної ради Кіровоградської області на заклад дошкільної освіти 

«Орлятко» Голованівської районної ради; 
 - Побузький дошкільний навчальний заклад №3 «Ромашка» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області на заклад дошкільної освіти 
«Ромашка» Голованівської районної ради; 
 - Грузький дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області на заклад дошкільної освіти 
«Сонечко» Голованівської районної ради 

та затвердити в новій редакції статути даних закладів дошкільної освіти 
Голованівського 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 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 



12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 308 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження районної програми розвитку 
агропромислового комплексу Голованівського району на 2018-2023 

роки. 
Інформує: Клименко Олександр Вікторович – начальник відділу 

агропромислового розвитку районної державної адміністрації 
 

Агропромисловий комплекс району формують: 1996 одноосібників, 86 
товариств, приватних підприємств та фермерських господарств. В галузі 

працює до 3 тис. осіб; У сільській місцевості проживає близько 19 тис. осіб, 
що складає 63% населення району. У сільськогосподарському виробництві 

задіяно 71,195 тис. га ріллі, з них 52,275 тис.га сільськогосподарськими 
підприємствами Голованівського району. У галузі рослинництва 
середньорічні обсяги виробництва зерна складають 169,6 тис.. тонн, 

соняшнику – 44,8 тис.. тонн, овочів – 6,83 тис. тонн, Розвиток галузі 
забезпечується за рахунок підвищення врожайності сільськогосподарських 

культур, застосовування інтенсивних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур та з урахуванням погодних факторів. За 

останніх три роки врожайність зернових складає 43,5 ц/га, соняшнику 24,4 
ц/га овочі 106,8 ц/га, Виробництво плодів та ягід забезпечує споживчу 

потребу населення району згідно з мінімальними нормами на 45,8 %, згідно з 
раціональними 4 нормами на 32,6 %. Споживання населенням району плодів 

та ягід на рівні 71,2% до мінімально-затверджених норм відбувається за 
рахунок завезення в торговельну мережу продукції з інших регіонів. У 

тваринництві спостерігається стабільна динаміка в галузі скотарства та 
свинарства. Станом на 01 травня 2018 року по сільськогосподарських 



підприємствах району чисельність великої рогатої худоби становить 46 голів, 
овець 972 гол. та свиней 340 гол. Птиця вирощується лише в особистих 

господарствах населення і становить 190 600 голів, порівняно з попереднім 
роком зменшилась чисельність на 8%. Протягом останніх років іде повільне 
збільшення виробництва м`яса по сільськогосподарських підприємствах. 

Станом на 01 травня 2018 року вирощено 17,5 тонн м’яса. Проблемною 
залишається галузь молочного скотарства. Утриманням молочного поголів’я 

займається лише одне підприємство на район. Обсяг виробництва молока 
станом на 01 травня 2018 року становить 6,7 тон. Відсутність прогресу 

виробництва тваринницької продукції пов`язано із стійкою тенденцією до 
збитковості її виробництва та реалізації. Фінансові труднощі незайнятих осіб 

не дозволяють започаткувати (розвивати) власну справу у сільському 
господарстві, а землі пайового фонду передаються в оренду господарським 

структурам або використовуються неефективно, лише для забезпечення 
сільськогосподарською продукцією власних домогосподарств Товарність 

вироблених у господарствах населення овочів, плодів і ягід, молока 
становить близько 24 %, м’яса – 52 %, картоплі – лише близько 4 % від 

вироблених обсягів. 
Метою Програми є створення передумов стабільного динамічного 

розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського 

господарства та продукції харчової галузі, аграрними підприємствами, 
малими суб’єктами господарювання та особистими селянськими 

господарствами для розбудови ефективної економіки села, як передумови 
формування самодостатніх територіальних сільських громад та 

запровадження засад сталого сільського розвитку. 
Виконання завдань та заходів Програми заплановано здійснювати 

протягом 2018-2023 років. На реалізацію завдань і заходів Програми 
заплановано залучити 9790 тис. грн., в тому числі; з державного бюджету – 

3600тис. грн.; обласного бюджету – 2400 тис. грн.; місцевих бюджетів – 250 
тис. грн. кошти не бюджетних джерел – 3540 тис. грн.  

Кошти державного бюджету, передбачається спрямувати на такі цілі:  
1) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів; 2) підтримку галузі тваринництва шляхом часткового 

відшкодування вартості племінних тварин, вартості будівництва та 
реконструкції тваринницьких приміщень; 3) надання кредитів фермерським 

господарствам.  
 Кошти обласного бюджету спрямовуватимуться у вигляді фінансової 

підтримки на конкурсній основі за такими напрямами: 1) фінансова 
підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу, фізичних 

осіб шляхом компенсації відсотків за кредитами (позиками) залученими у 
банківських установах чи кредитних спілках в національній валюті – 18 млн. 

грн.; 2) фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового 
комплексу, сільськогосподарських кооперативів, фізичних осіб на зворотній 

основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів – 33 млн. грн. 
Ця підтримка надається через Обласний фонд підтримки індивідуального 



житлового будівництва на селі (далі – Фонд); 3) фінансова підтримка 
суб’єктам господарювання в галузі сільського господарства, фізичним 

особам у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи із 
збереження та відтворення родючості ґрунтів, – 12 млн. грн. 12 4) фінансова 
підтримка суб’єктів господарювання в галузі сільського господарства, 

фізичних осіб у вигляді часткової компенсації страхових платежів – 3 млн. 
грн.; 5) фінансування інших науково-методичних та інформаційних заходів 

програми – 5,19 млн. грн.  
Обсяг коштів обласного бюджету на виконання Програми щороку 

визначається рішенням Кіровоградської обласної ради під час затвердження 
обласного бюджету або внесення змін до нього. Головним розпорядником 

цих коштів є департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 
та інші структурні підрозділи облдержадміністрації ( у разі необхідності), 

визначені обласною радою.  
Кредитними ресурсами Фонду є кошти обласного бюджету, районних 

бюджетів, бюджетів сільських, селищних рад та сільських рад об’єднаних 
територіальних громад, виділених на виконання Програми та відповідних 

місцевих програм.  
Фінансова підтримка на часткове відшкодування відсотків за 

користування кредитними ресурсами надається у розмірі до 2,5 облікової 

ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за 
користування кредитами (позиками), але не більше ставки, передбаченої 

угодою кредитування (позики). Максимальна сума фінансової підтримки, 
протягом бюджетного року для одного сільськогосподарського підприємства, 

кооперативу складає 200 тис. грн., для інших суб’єктів підприємництва, 
фізичних осіб - 100 тис. гривень.  

Фінансова підтримка на часткове відшкодування відсотків за 
користування кредитними ресурсами надається за кредитами (позиками), 

відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році. 
Відшкодуванню підлягає частина плати (відсотків) за кредитами (позиками), 

основна сума яких використана на потреби, пов’язані з виробництвом 
сільськогосподарської продукції, на придбання, створення (оновлення) 
матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання, сільськогосподарських 

кооперативів і фізичних осіб.  
Кошти обласного бюджету на фінансову підтримку на зворотній основі 

у вигляді короткострокових (терміном на 1 рік) та середньострокових 
(терміном на 3 роки) кредитів надаються суб’єктам господарювання 

агропромислового комплексу, сільськогосподарським кооперативам, 
фізичним особам на реалізацію поданих на конкурс бізнес-планів із 

здійснення діяльності в агропромисловому комплексі, виробництва і 
реалізації сільськогосподарської 13 продукції, за умови цільового 

використання кредитів на цілі, які наведені нижче.  
Фінансова підтримка надається учасникам – переможцям конкурсу на 

платній та зворотній основі: у розмірі до 200 тис. грн. – терміном на 1 рік; до 
500 тис. грн. – терміном до 3 років з відстроченням повернення основної 



суми зобов’язання до одного року. 13. Кредити надаються на такі цілі: 1) на 
придбання техніки та технологічного обладнання для забезпечення 

діяльності сільськогосподарських кооперативів та сільськогосподарських 
підприємств; 2) на придбання основних засобів, обладнання для здійснення 
діяльності в галузі садівництва, ягідництва, овочівництва, діяльності із 

виробництва, заготівлі та переробки молока, в тому числі на придбання 
мобільних доїльних апаратів; 3) на створення виробництв з переробки 

сільськогосподарської продукції; 4) на придбання корів і нетелів, 
облаштування пасовищ, на витрати пов’язані із будівництвом, 

реконструкцією тваринницьких приміщень, у тому числі на придбання, 
оновлення їх обладнання, на облаштування доїльних залів, молокопроводів, 

забійних цехів; 5) на придбання насіння, добрив, засобів захисту, пально -
мастильних матеріалів для виробництва продукції садівництва, ягідництва, 

овочівництва, зерна жита, гречки; 6) на витрати, пов’язані з виробництвом 
органічної продукції; 7) на придбання високорепродуктивного насіння 

насінницькими господарствами; 8) на будівництво та реконструкцію складів, 
приміщень, ваговимірювального обладнання.  

Кошти обласного бюджету на підтримку страхування в аграрному 
секторі передбачається спрямовувати на здешевлення страхових платежів 
(премій) шляхом компенсації вартості страхових платежів за рахунок коштів 

обласного бюджету.  
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 



17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 309 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження технічних документацій по нормативній 
грошовій оцінці земельних ділянок. 

 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 
області 

 
Відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», 

розглянувши розроблену Державним підприємством «Кропивницький 
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою » та ПП «Геопроект» 

технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок 
пропонується  затвердити технічні документації по нормативній грошовій 
оцінці  земельних ділянок на територіях Журавлинської, Люшнюватської, 

Крутеньківської, Розкішненської, Перегонівської, Лебединської, 
Свірнівської, Молдовської, Вербівської, Троянської сільських рад та 

Голованівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської 
області. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

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

 



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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 310 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження технічних документацій по нормативній 
грошовій оцінці земельних ділянок. 

Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області 
 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», 
розглянувши розроблену Державним підприємством «Кропивницький 

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

пропонується  затвердити технічні документації по нормативній грошовій 
оцінці  земельних ділянок на територіях Клинівської, Крутеньківської, 
Перегонівської, Свірнівської, Роздольської, Лебединської та Семидубської 

сільських рад Голованівського району Кіровоградської області. 
 

Голова районної ради: 



Запитання є? 
Немає. 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 311 (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін до структури Голованівського освітнього 
округу. 
Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника відділу освіти, 

молоді та спорту районної державної адміністрації 
 



Відповідно до Закону України "Про освіту", частини 1 статті 11 Закону 
України "Про загальну середню освіту", частини 1 статті 16 Закону України 

"Про дошкільну освіту», Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», 
статей 110-112 Цивільного кодексу України та з метою оптимізації 

структурної організації навчально-виховних комплексів в районі необхідно 
внести зміни до структури Голованівського освітнього округу, а саме: 

   Перейменувати опорні заклади освіти:  
- Навчально-виховний комплекс «Голованівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія» Голованівської районної ради 
Кіровоградської області на Голованівський ліцей ім. Т.Г.Шевченка 

Голованівської районної ради;  
- Побузьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Голованівської 

районної ради Кіровоградської області на Побузький ліцей Голованівської 
районної ради;  

- Навчально-виховний комплекс «Перегонівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області на Перегонівський ліцей Голованівської районної 
ради. 

Відповідно перейменувати філії опорних закладів освіти. Наприклад: 

Філію навчально-виховного комплексу «Голованівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія «Голованівська 

загальноосвітня школа ім. Г.В. Міклея» на Голованівську філію ім. Г.В. 
Міклея Голованівського ліцею ім. Т.Г. Шевченка.  

Затвердити в новій редакції положення про навчально-виховні 
об’єднання, статути опорних закладів освіти,  положення про філії опорних 

закладів освіти.  
У зв’язку з цим, припинити юридичні особи шляхом їх ліквідації: 1) 

Голованівський дошкільний навчальний заклад № 4 «Пролісок» 
Голованівської районної ради Кіровоградської області (26500, 

Кіровоградська область, Голованівський район, селище Голованівськ, 
провулок Лісний, будинок 10, код ЄДРПОУ 34163479); 2) Клинівський 
дошкільний навчальний заклад «Колосок» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області (26525, Кіровоградська область, Голованівський 
район, село Клинове, вулиця Шевченка, будинок 1, код ЄДРПОУ 34628653); 

3) Красногірський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Голованівської 
районної ради Кіровоградської області (26540, Кіровоградська область, 

Голованівський район, село Красногірка, вулиця Тельмана, будинок 58, код 
ЄДРПОУ 34628700); 4) Наливайківський дошкільний навчальний заклад 

«Малятко» Голованівської районної ради Кіровоградської області (26515, 
Кіровоградська область, Голованівський район, село Наливайка, вулиця 

Центральна, будинок 5, код ЄДРПОУ 34163505); 5) Троянський дошкільний 
навчальний заклад «Сонечко» Голованівської районної ради Кіровоградської 

області (26530, Кіровоградська область, Голованівський район, село Троянка, 
вулиця Шкільна, будинок 22, код ЄДРПОУ 34628611) ; 6) Межирічківський 



дошкільний навчальний заклад «Світлячок» Голованівської районної ради 
Кіровоградської області (26510, Кіровоградська область, Голованівський 

район, село Межирічка, вулиця Чкалова, будинок 5, корпус А, код ЄДРПОУ 
34628716) шляхом ліквідації. 

 

Виступили:  
депутати районної ради Бугаєнко О.П., Чушкіна Н.В., Чушкін О.І.; 

Свірнівський сільський голова Кулик І.В., Перегонівський сільський 
голова Козак В.В. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

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

 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 



«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  01 

Прийнято рішення № 312 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до рішення Голованівської районної ради 

від 23 грудня 2016 року № 151 «Про затвердження списку присяжних 
Голованівського районного суду». 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
Відповідно до частини 4 статті 64 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та клопотання Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Кіровоградській області від 11.05.2018року № 
1112,18-вих  необхідно внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня 

2016року № 151 «Про затвердження списку присяжних Голованівського 
районного суду», а саме, увільнити Шавеля Олександра Анатолійовича від 
виконання обов’язків присяжного та ввести Косован Валентину Вікторівну, 

24.02.1959року народження, с. Межирічка, вул Пугачова, 10, директор АТСГ 
«ТАС». 2.  

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гребенюк Микола Петрович  за 

6 Іщак Олександр Валентинович за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  за 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

11 Кучмій Богдан Борисович за 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

13 Лепетун  Юрій Петрович  за 

14 Лободюк Юрій Михайлович  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  не голосував  



16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Сигляк Галина Володимирівна  за 

18 Рокочук Дмитро Сергійович за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович  за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 313 (додається). 
 

Всі питання, які виносилися на розгляд двадцять першої сесії  районної 

ради сьомого скликання, розглянуто. 

Двадцять першу сесію районної ради оголошую закритою. 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 
 

 


