
   

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання двадцять другої сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

7 серпня 2018 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 10.45 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 23 

Відсутні - 11 
 

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  23 

депутатів. 

 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  

2 Бучацький Андрій Миколайович 

3 Говорун Ярослав Петрович   

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  

7 Коваль Володимир Олександрович 

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 Сигляк Галина Володимирівна  

16 Рокочук Дмитро Сергійович 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  

18 Свердликівський Віктор Олександрович  

19 Тернавська Олена Григорівна  

20 Туз Сергій Віталійович 



21 Цобенко Руслан Олександрович  

22 Чушкіна Надія Василівна  

23 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
 

Безушенко Григорій Валентинович 
Гребенюк Микола Петрович 
Іщак Олександр Валентинович 

Гончаренко Костянтин Васильович 
Волошин Валерій Леонідович 

Вонсович Микола Володимирович 
Гребенюк Микола Петрович 

Кравчук Ігор Петрович 
Маріяшко Олег Валерійович 

Надольняк Ольга Іванівна 
Яровий Олександр Володимирович 

 
Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Голова районної ради оголосив двадцять другу 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. 
 

На двадцятій другій 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: Пахолюк Людмили Миколаївни – заступника 

начальника фінансового управління районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

 2. Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року.  

Інформація: Пахолюк Людмили Миколаївни – заступника 

начальника фінансового управління районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна рада 

 3. Про надання дозволу на передачу комунального майна в оренду. 



Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 
 

Вносить питання: районна рада 

 4. Про звіт про виконання показників програми соціального і 
економічного розвитку Голованівського району за 2017 рік. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника 

управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, 

промисловості та надання адміністративних послуг районної 
державної адміністрації. 

  
Вносить питання: районна державна адміністрація 

5. Про внесення змін і доповнень до Програми 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 

 6. Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за 

навчання у комунальних закладах району на 2018-2019 навчальний рік. 
Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 
адміністрації. 

 
Вносить питання: районна рада 

 7. 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. 

 
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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович 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 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 
 

Слухали: Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний 
бюджет на 2018 рік». 

Інформує: Пахолюк Людмила Миколаївна – заступник начальника 
фінансового управління районної державної адміністрації. 

 
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п. 15 
рішення районної ради від 15 грудня 2017 року №261 «Про районний бюджет 

на 2018 рік» прошу затвердити розпорядження голови Голованівської 
райдержадміністрації від 13 липня 2018 року №181-р «Про зміни до видатків 

районного бюджету по головних розпорядниках бюджетних коштів на 2018 
рік». 

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 1297,632 тис.грн. 



(загальний фонд – 202,632 тис.грн., спеціальний фонд – 1095,0 тис.грн.) за 
рахунок додаткової дотації з сільських та селищних бюджетів у сумі 1297,632 

тис. грн.; збільшити кошти що передаються із загального фонду до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 1095,0 тис.грн.; 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 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  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 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 314 (додається). 



Слухали: Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 
року.  

Інформує: Пахолюк Людмила Миколаївна – заступник начальника 
фінансового управління районної державної адміністрації. 
 

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

пропонується затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 
2018 року по доходах в сумі 128288945,08 грн., у тому числі по загальному 

фонду 124189983,57 грн., по спеціальному фонду – 4098961,51 грн. (Додаток 
2); по видатках – у сумі 135453769,16 грн., у тому числі по загальному фонду 

– 121739945,83 тис. грн. (Додаток 3), по спеціальному фонду – 13713823,33 
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 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  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 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 



Усього присутніх: 23 
З них: 

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

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 315 (додається). 

 
Слухали: Про надання дозволу на передачу комунального майна в 

оренду. 
 

Інформує:  Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 
 

На підставі розділу 3 Порядку управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад селищ та сіл району, затвердженого рішенням 
районної ради від 12 травня 2010 року № 326, Методики розрахунку, 

пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, 

затвердженої рішенням районної ради від 13 липня 2012 року № 211 та 
враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, 

фінансів, управління комунальною власністю та соціально-економічного 
розвитку пропонується  надати дозвіл Комунальному некомерційному 

підприємству «Голованівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» на передачу в оренду фізичній особі-підприємцю Онищуку 

Роману Юрійовичу нерухомого майна спільної власності територіальних 
громад сіл та селищ району - частини нежитлового приміщення загальною 

площею 60,92 кв.м., що перебуває на балансі Комунального некомерційного 
підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» та знаходиться за адресою: Кіровоградська область, 
Голованівський район, с. Перегонівка, вул. Шкільна 1б, терміном на 1 рік з 
орендною платою в сумі 600,00 грн. в місяць.  

 
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 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  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 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

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

Прийнято рішення № 316 (додається). 
 

Слухали: Про звіт про виконання показників програми соціального і 
економічного розвитку Голованівського району за 2017 рік. 

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

надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 
 

Метою економічного і соціального розвитку у 2017 році було  
підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості району, 

поліпшення матеріального добробуту населення. 
Пріоритетами розвитку були:  

- Розвиток сільських територій та розбудова соціальної 
інфраструктури; 

- Поліпшення якості автомобільних доріг, забезпечення населених 

пунктів централізованим водопостачанням та водовідведенням; 
- Розвиток соціальної інфраструктури села; 

- Розвиток промислового комплексу району. 



Аналізуючи зроблене по виконанню показників програми соціального і 
економічного розвитку району, можна сказати, що ситуація в районі 

стабільна. В окремих галузях і сферах діяльності забезпечено позитивну 
динаміку показників.  

У сфері соціального захисту населення та ринку праці забезпечувалась 

реалізація завдань щодо забезпечення  матеріального добробуту громадян 
району. 

 В районі затверджена рішенням сесії районної ради Стратегія 
економічного і соціального розвитку Голованівського району до 2020 року та 

внесені зміни рішенням від 17 липня 2015 року №530, виклавши  Стратегію 
до 2020 року у новій редакції. Даним рішенням затверджений План реалізації 

Стратегії  економічного і соціального розвитку Голованівського району у 
2015-2017 роках. 

Переглянуто показники проекту Програми соціального і економічного 
розвитку Кіровоградської області на 2017 рік в розділах Голованівського 

району та рішенням сесії районної ради від 15 грудня 2017 року №259 
затверджена Програма на 2018 рік. Введено до автоматизованої системи 

контролю проекти розвитку території. 
У рамках Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Кіровоградської області на період до 2020 року у 2017 році у районі 

заплановано та реалізовано 4 проекти регіонального розвитку.  
 Виконано 100 відсотково і більше: 

«Будівництво цеху екстракції з продуктивністю 800 тонн/ добу по 
насінню соняшнику та отримання екстракційної олії та шроту ТОВ 

«Відродження»;  
«Оновлення і модернізація об’єктів виробництва та техніки»; 

«Будівництво допоміжних приміщень закривання води Лебединської 
ГЕС ПП «АВКУБІ»; 

«Поточні, капітальні ремонти на ТОВ «Побужський феронікелевий 
комбінат та капітальні вклади». 

 І проекти знаходяться в стадії реалізації, а саме: 
«Будівництво елеватора для зберігання зернових культур ТОВ АПК 

«Розкішна»; 

«Будівництво складських приміщень АФ»Хлібороб» у формі ТОВ» 
«Ремонт районного будинку культури»; 

«Реконструкція приміщення НВК «Перегонівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст.-ДНЗ». 

  Упроваджувалися інвестиційні і соціальні проекти, які стануть 
точками розвитку регіону. Значні обсяги коштів з державного та місцевого 

бюджетів виділялися для розвитку інфраструктури району. 
 Згідно затвердженої Програми соціального і економічного розвитку 

району  у 2017 році виконано у повному обсязі – 17 соціальних заходів на 18 
млн.242 тис.грн,  у стадії виконання  знаходяться – 3, в цілому на виконання 

соціальних заходів спрямовано кошти  у сумі 24 млн.041 тис.грн. 



Це заміна котлів філії Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
«Капітанська загальноосвітня школа-дошкільний заклад», Клинівська 

загальноосвітня школа», «Троянська загальноосвітня школа», «Новосільська 
загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад»; «Красногірська 
загальноосвітня школа»; «Свірнівська загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад»; «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. 
Т.Г.Шевченка - гімназія», «Ємилівська загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад № 1»; 
утеплення фасаду ЦЮДТ смт Побузьке та фасаду Побузької селищної 

ради; 
проведено заміну вікон на енергоефективні у філії навчально-

виховного комплексу у «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім.. Т.Г. Шевченка - гімназія» «Красногірська загальноосвітня школа» , 

«Ємилівська загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад № 1», 
«Клинівська загальноосвітня школа»; 

Капітальний ремонт операційного та приймального відділення, 
вестибюлю та сходової клітини у центральній районній лікарні смт 

Голованівськ; 
Установка для додаткового освітлення у центральній районній лікарні 

смт Голованівськ; 

Ремонт операційної  хірургічного відділення  центральної районної 
лікарні; Реконструкція приміщення Голованівська школа мистецтв; 

Придбання інструментів для духового оркестру  Голованівської дитячої 
школи мистецтв; 

Поточний, ямковий ремонт доріг комунальної власності. 
Проводилося проектування електростанції на твердому паливі 

«Відходи соняшнику» потужністю до 6 МВт ТОВ «Відродження», 
продовжується будівництво елеватора ТОВ АПК «Розкішна», де буде 

створено 10 робочих місць, реконструкція комплексу будівель нафтобази 
ТОВ "КРЕАТИВ ВОРД" станція Голованівськ, а також будівництво 

фізичною особою торговельних павільйонів в смт. Голованівськ.  
В районі зовнішньоекономічною діяльністю займалися: ДП 

«Голованівське ЛГ», ТОВ «КЛК», ТОВ «Олександрія Лідер», ТОВ 

«Відродження» та ТОВ «Георгбіосистем». 
        Експорт   склав 3235,2 тис.дол.США, або 120,6% до рівня попереднього 

року. Імпорт -415,1 тис.дол.США,  та збільшився на 206,3 % до попереднього 
звітного період  

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку 
Голованівського району, за 12 місяців  2017 року склав 3680,8 тис.дол. США 

(5,2% загального обсягу інвестицій по області) та збільшився на 7,8%  
       На одну особу склав 121,1 дол.США. 

        Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах 
промисловості. 

В економіку району вклали капітал інвестори 5 країн світу, серед яких 
Віргінські острови (Британія), Велика Британія, Нідерланди, Домініка.  



 
У 2017 році підприємствами та організаціями Голованівського району 

освоєно 264,648 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 4% 
загальнообласного обсягу. 

На кожного мешканця району в середньому припало більше 8,6 тис. 

грн капітальних інвестицій, що більше ніж у середньому по області.  
Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були 

власні кошти підприємств і організацій, кредити банків та інші позики.  
 В поточному році залучалися капітальні інвестиції на ТОВ «Рапсо 

Дія», ТОВ «Побузький завод абразивів»,  ТОВ «Георгібіосистем»,  ПП» 
АВКУБІ», ФГ «Колосок ВТ», ТОВ «Марія Лідер», ТОВ «Метсервісгруп», ДП 

«Голованівське ЛГ», ПП»Дніпро», АФ»Хлібороб» у ТОВ,  ТОВ 
«Відродження», ПП»Люшнювате». 

У 2017 році підприємствами Голованівського району виконано 
будівельних робіт на суму 6,1 млн. грн., що становило 0,4% 

загальнообласного обсягу робіт.  
За характером будівництва на обсяги робіт з капітального ремонту 

припало 50,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, з поточного 
ремонту – 39,9%, решта – з нового будівництва, реконструкції та технічного 
переоснащення.  

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель  
та споруд. 

Для реалізації інвестиційних проектів на території Голованівського 
району є земельні ділянки, які є інвестиційно-привабливими та розміщені на 

офіційному веб-сайті Голованівської районної державної адміністрації . 
На території району працюють установи, підприємства і організації, які 

відповідно до своїх повноважень, забезпечують охорону та належне 
функціонування об’єктів, що необхідні для повноцінної життєдіяльності 

населення району.  
Зареєстровано  1 629 суб’єкта господарювання, в т.ч.: 

фізичних    –   886 осіб, юридичних  – 457 осіб, в тому числі 
фермерських господарств більше 90. З них економічно активних – 1132. 

Об’єкти  інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання послуг, 

кредитів): 

2- кредитні спілки, 1- асоціація фермерів Голованівського району,  

4- філії банків, 1- Центр адміністративних послуг. 

Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств – 4,6%. 

Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств – 95,4%. 
Регуляторні акти у 2017 році не приймалися. 

В центрі надання адміністративних послуг  працюють 2 адміністратори  
та «державний реєстратор  з реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» та «державний реєстратор  юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань». 



Будо укладено договір  про спільну діяльність щодо фінансової 
підтримки суб’єктів малого підприємництва з Регіональним фондом 

підтримки підприємництва у Кіровоградській області, де закладено кошти на 
фінансову підтримку  малого підприємництва  на 2017 рік з районного 
бюджету в сумі 15 тис.грн.  

За сприянням районного центру зайнятості отримано одноразову 
допомогу для започаткування власної справи суб’єктом підприємницької 

діяльності, який є учасником  АТО. 
Протягом 2017 року адміністратором центру адміністративних послуг 

зареєстровано 5 325  заяв на надання адміністративної послуги. З них надано 
дозволів  4789, (інші  286 це – відмови) та  250 надано консультацій.  

До основного облікового промислового кола району відносяться 12 
підприємств, що здійснюють реалізацію та виробництво товарної продукції. 

Найбільші з них – ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ДП 
«Голованівське лісове господарство», ТОВ «Відродження», ТОВ «Рапсо -

Дія», ТОВ «Метсервісгруп», ТОВ «Побузький завод абразивів». 
За рік вироблено промислової продукції  на суму близько 2,0 млрд.грн., 

а реалізовано готової товарної  продукції більше 2 млрд.грн.  
Питома вага виробництва припадає на переробну галузь. 
Збільшено виробництво в галузі: лісового господарства, переробній, 

промисловості. 
У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність 1996 

одноосібників, 10 ТОВ і АФ, ФГ-90, ПП -2.  Також крім основного кола в 
районі працюють 5 млинів, 6 олійниць, 7 крупорушок та 2 хлібопекарні.  

 У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається 
зниження  ВП до відповідного періоду минулого року.  Станом на 01 січня 

2018 року обсяги валової продукції сільського господарства склали 630 млн. 
грн. (за оперативними даними) –97 %, і у сільськогосподарських 

підприємствах 359,9 млн. грн. –96%.     
У структурі земельного фонду району сільськогосподарські угіддя займають 

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

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

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

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

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

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

нормативної грошової оцінки, що у грошовому вигляді становить в 



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

В оренді орних земель запасу та резервного фонду знаходиться   
4861,57 га. Зареєстровано 226 договорів оренди. Середній розмір орендної 
плати за 1 га земель становить 1140,00 грн., що становить 4% по відношенню 

до нормативної грошової оцінки. 
З метою збільшення надходжень до бюджетів, 23 сільськими та 

селищними радами виготовлено документацію щодо поновлення грошової 
оцінки земель населених пунктів. Виконавець робіт - ДП «Кіровоградський 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».  
Впродовж  2017 року видано  витягів з Державного земельного 

Кадастру про надання відомостей про земельну ділянку 1562 та витягів про 
державну реєстрацію земельних ділянок 1461. Діє програмний комплекс 

НКС. Цей програмний продукт дає змогу на базовому рівні виконувати 
роботи по наповненню, веденню та адмініструванню баз даних 

автоматизованої системи державного земельного кадастру, ведення 
індексних кадастрових планів, реєстрації прав, формування даних 

статистичної звітності базового рівня. 
На протязі 2017 року розглянуто  265 звернення учасників АТО щодо 

виділення земельних ділянок у власність, які надійшли на адресу Головного 

управління Держгеокадастру у Кіровоградській області та органів місцевого 
самоврядування району, з них надано 256 дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства у власність та затверджено 227 проектів.  

Розроблена  та  затверджена сесією районної ради Програма 
енергоефективності в Голованівському районі на 2017-2020 роки. Згідно 

Урядової програми «теплих» кредитів в поточному році Голованівською 
філією ПАТ «Державний ощадний банк України»  видано 49 кредитів на 

суму 671,015 тис.грн., і відшкодування учасникам програми становить 
234,855  тис.грн. 

 На даний час в Голованівському районі створені два об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків «Промінь», «Надія 15», які на 
належному рівні виконують свої функції. 

 Всі заклади соціальної сфери підписали акти готовності теплового 
господарства до роботи в опалювальний період 2017/2018 року в Державній 

інспекції з енергетичного нагляду.  
Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та 

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

замінено 2,5 км. водопровідних мереж, та 0,6 км. каналізаційних мереж.  
У житловому фонді комунальної власності в смт Побузьке до роботи в 

опалювальний період підготовлені всі 57 будинків, здійснюється підготовка 
та перевірка теплових господарств до роботи в опалювальний період.  

В районі при замовленні проекту на реконструкцію будівлі 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради по вул. 



Шкільна,8 у 2017 році було укладено енергетичний паспорт з ТОВ 
«Енергосервісна компанія «Гарант». 

 
Актуальним питанням є накопичення твердих побутових відходів на 

території району. Збирання відходів у населених пунктах здійснюється 

комунальними підприємствами, «Голованівський комбінат комунальних 
підприємств» смт Голованівськ, «Аква-Сервіс 07» смт. Побузьке та  КП 

«Перегонівка» с. Перегонівка.  
Згідно актів інвентаризації на території району знаходиться 21 

сміттєзвалище твердих побутових відходів загальною площею 30,9 га, з них 
оформлено паспортів місць видалення відходів та внесено до обласного 

реєстру лише 15. 
На території району налічується 3826,71 га земель природно-

заповідного фонду, які об’єднує шість природно-заповідних об’єктів. 
Комплексною програмою охорони навколишнього природного середовища в 

Голованівському районі на 2017 – 2020 роки передбачається розширення 
мережі природно – заповідного фонду площею 34,84 га. 

Побузькою селищною радою, станом на 01 січня 2018 року, були 
використані кошти в сумі 1 818 ,503 тис. грн. на такі природоохоронні заходи: 

виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реконструкції 

частини каналізаційної мережі діаметром 400 мм. по вул. Будівельна, – 49,0 
тис.грн.; 

виконання експертизи з реконструкції ділянки мережі водовідведення 
діаметром 400 мм. по вул. Будівельна, – 5,520 тис.грн.; 

реконструкція ділянки мережі водовідведення каналізаційної мережі 
діаметром 400 мм. по вул. Будівельна, проведення технічного нагляду, 

проведення авторського нагляду, послуги з гідродинамічного очищення 
колектора фекальної каналізації; 

придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 
використало свої технологічні можливості на комунальних каналізаційних 

спорудах, забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення 
побутових відходів, придбання контейнерів для побутових відходів. 

Голованівська селищна рада використала 78, 2 тис.грн. на озеленення        

населеного пункту. 
 

Філією «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський 
облавтодор» виконано робіт за січень-грудень 2017 року на експлуатаційне 

утримання доріг  на суму 4 499,5 тис.грн, з них: 
- державні дороги на суму 2 713,4 тис.грн.,  

- територіальні та місцеві дороги на суму 1 786,1 тис.грн., 
- роботи виконані за прямими договорами – 6 116,9 тис.грн.  

Всього робіт виконано власними силами на 10 616,4 тис.грн. 
Всі роботи на автомобільних дорогах району філією виконуються в 

межах лімітів фінансування філії ДП «Кіровоградський облавтодор» на 



підставі фінансування службою автомобільних доріг в Кіровоградській 
області. 

 
Для відшкодування витрат транспортним підприємствам за пільгове 

перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування та 

на міжобласних маршрутах Голованівськ – Кропивницький та 
Южноукраїнськ - Київ передбачені кошти на суму 176,3 тис. грн. Здійснено 

відшкодування витрат транспортним підприємствам за пільгове перевезення 
пасажирів на суму 123,3 тис. грн. 

Автотранспортними підприємствами (з урахуванням перевезень, 
виконаних підприємцями у 2017 році перевезено 143,9 тис. тонн вантажів, що 

на 24,1% менше ніж у 2016 році. Вантажооборот склав 5,3 млн.т. км., що 
становило 44,8% рівня минулого року.  

Перевізниками району перевезено 27,3 тис. пасажирів, що на 0,4% 
більше ніж у 2016 році, пасажирооборот зменшився на 12,4% і склав 3 

млн.пас.км. 
           

  З початку року на автодорогах району працівниками  поліції було 
виявлено 342 порушень правил дорожнього руху і складено протоколи даних 

порушень.  
За січень-грудень 2017 року на порушників Правил дорожнього руху 

накладено адміністративних стягнень на суму 319,548 тис.грн. 
 За ініціативи голови Голованівської райдержадміністрації та під його 

керівництвом було проведено разом з робочою групою виїзні перевірки 
об’єктів соціальної інфраструктури  в районі, зокрема навчальних закладів, 

закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого 
призначення, а також будівель адміністративного призначення. 

         
 Основним завданням є забезпечення реалізації державної соціальної 

політики у сфері соціального захисту населення  громадянам району, які 

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

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

  На обліку в управлінні  соціального захисту населення перебувають 
7559 осіб, які мають право на пільги згідно з чинним законодавством, з них 

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

 
        Серед основних пріоритетів діяльності райдержадміністрації – 

забезпечення права громадян на працю, гідну її оплату і соціальний захист.        
Ситуація на ринку праці характеризувалася тенденціями щодо: збільшення 

чисельності економічно активного населення; збільшення обсягів зайнятості 
з одночасним зменшенням обсягів безробіття серед економічно активного 
населення у віці 15-70 років; зростання рівня заробітної плати. 



Протягом  2017 року на обліку в Голованівському  районному центрі 
зайнятості перебували  1373 особи з числа безробітних. 

Соціально-демографічна структура свідчить, що жінки становлять 40% від 
кількості людей, що звернулися до служби зайнятості, молодь віком до 35 
років 29%. В порівнянні з минулим роком молодіжне безробіття зменшилося 

на 3%. 
          Протягом  2017 року 129  роботодавцями  було заявлено 931 вакансію. 

У  2017 році за направленням  служби зайнятості працевлаштовані 490 
безробітних. Один безробітний учасник АТО отримав допомогу по 

безробіттю одноразово  для відкриття підприємницької діяльності.  Із числа     
безробітних,  які        мають  додаткові    гарантії  у    сприянні 

працевлаштуванню 606 осіб(батьки,які мають дітей віком до шести років, 
випускники навчальних закладів,  люди з інвалідністю, особи перед 

пенсійного віку, учасники АТО  тощо), були працевлаштовані  200 осіб. 
Рівень працевлаштування даної категорії становить 33%. 

           На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного 
внеску працевлаштовано 3 особи. 

           У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали 
участь 461 безробітний, проходили професійне навчання та підвищували 
кваліфікацію за направленням служби зайнятості 240 осіб. 

           На 01 січня 2018 року зареєстрованих безробітних  було 491 особа, з 
них 413 осіб одержували допомогу по безробіттю. 

  В базі даних  центру зайнятості по Голованівському районі налічується 
33 вакансії станом на  01.01.2018 року, навантаження на одне вільне робоче 

місце становить 14 осіб. 
 

Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному 
штатному працівнику Голованівського району, по підприємствах, установах, 

організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних 
осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за рік  порівняно з 

відповідним періодом 2017 року зросла на 45,2% і становила   6 427грн., що 
вдвічі вище рівня мінімальної заробітної плати . 

Рівень заробітної плати по району перевищив середній показник                                    

по Кіровоградській області . На 1 січня 2018 року велику заробітну плату на 
одного працівника  сплачено - більше 10 тис.грн. на ДП «Голованівське 

лісове господарство»,АФ «Хлібороб», більше 6,5 тис.грн. «Побузький завод 
абразивів», ТОВ «Відродження», ПТУ, і 5,0 тис.грн. - шкільні заклади, ДП 

«МВЗ» ПАТ «Укрмедпром»,  ФГ «Колосок ВТ». 

 
У рамках визначених пріоритетів проведено роботу по мобілізації 

коштів до бюджетів усіх рівнів.  
Упродовж останніх років в районі спостерігається позитивна динаміка і 

за підсумками року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло  

власних і закріплених доходів у сумі 108,1 млн.грн., або 113,8% до 



запланованих місцевими радами показників. Районний бюджет за доходами 
виконано на 105,6 %. 

Приріст доходів порівняно з 2016 роком склав у цілому по району                             
23,8 млн.грн., або 28,2%. 

Не виконали заплановані місцевими радами обсяги власних і 

закріплених доходів  лише 4 місцеві бюджети. За 2017 рік надходження 
податку на доходи фізичних осіб склали  62,5 млн.грн., або 105,6% до плану.   

Приріст цього податку до 2016 року на 36,2% (16,6 млн.грн.) 
забезпечено переважно за рахунок збільшення   розміру середньомісячної 

заробітної плати штатних працівників в усіх галузях.    Надходження плати за 
землю склали 17,4 млн.грн., або 115,4% до плану.  

Порівняно з 2016 роком в цілому по району досягнуто приріст по платі 
за землю на 2,2 млн.грн., або на 14,5%. Акцизний податок отримано у сумі  

6,6 млн. грн., або в 2,6 рази виконано до плану надходжень, єдиного податку  
надійшло 18,7 млн. грн., виконання становить  118,3 %. 

 Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів району (без 
врахування міжбюджетних трансфертів) склали 5,1 млн.грн., або 113,3% до 

плану 2017 року з врахуванням кошторисних призначень та 130,8% до 
фактичних надходжень 2016 року. 

 Основною складовою спеціального фонду є   власні надходження 

бюджетних установ – 3,2 млн.грн. та надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту – 1 млн.грн.  

Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам району у 2017 
році склали 162,1 млн.грн., або 60 % від загальної суми дохідної частини. 

 Дотацій отримано 13,4 млн.грн., або 100% до плану,  
Субвенцій з державного бюджету - 140,7 млн.грн.( 99,4% до плану),в 

тому числі: 
Освітньої  -  45,5       млн.грн. (100%); 

Медичної -    25,3     млн..грн.(100%); 
на державні програми соціального захисту населення - 64,2 

млн..грн.(98% до плану). 
Порівняно з 2016 роком трансферти зросли на 42,9 млн.грн.,або на 

35,9%. 

Протягом звітного року добре спрацювали по наповненню бюджету 
Голованівська селищна рада, Клинівська, Капітанська, Липовеньківська 

Розкішненська  та Троянська сільські ради. 
 Не виконано бюджет до затвердженого плану доходи загального 

фонду –Красногірської сільської ради, Лебединської сільської ради, 
Люшнюватської сільської ради, Шепилівської сільської ради, місцеві податки 

і збори – Лебединської сільської ради, Люшнюватської сільської ради, 
Шепилівської сільської ради, плата за землю -  Вербівської сільської ради,   

Наливайківської  сільської ради, Перегонівської сільської ради, єдиний 
податок – Лебединської сільської ради, Люшнюватської сільської ради, 

Шепилівської сільської ради. 



З місцевих бюджетів району за 2017 рік проведено видатків на загальну 
суму 268,5 млн.грн., що складає 93,0% до запланованого місцевими радами 

обсягу на рік.  
Видатки загального фонду склали 246,7млн.грн. (95,2%), видатки 

спеціального фонду склали 21,8 млн.грн. (73,0%). 

 
 Щодо фінансового забезпечення у 2017 році за рахунок коштів 

загального фонду місцевих бюджетів проведено видатків на заробітну плату 
132,2 млн.грн., медикаменти і харчування 4,9 млн.грн, було придбано 1 

шкільних автобусів на загальну суму  1,7 млн.грн., 
На капітальні видатки у 2017 році  використано  16,5 млн.грн. ,що 

складає 65%  до запланованого  (25,6 млн.грн) місцевими радами на рік .  
За рахунок субвенцій з державного бюджету  місцевим бюджетам на  

здійснення заходів , щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій у сумі 1,4 млн.грн та співфінансування з місцевих бюджетів у сумі 

1,4млн.грн. проведено капітальний ремонт : операційної,приймального 
відділення та поліклініки Голованівської ЦРЛ. 

На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних 
доріг з місцевих бюджетів району спрямовано 5,9 млн.грн., що на  1,6 
млн.грн., або на 37 %, більше ніж у 2016 році.  

Відсутня заборгованість по виплаті пенсій та допомоги станом на 01  
січня  2018 року. 

 Відсутня недоїмка із страхових внесків економічно активних платників 
до Пенсійного фонду України. 

 
У гуманітарній сфері району постійна увага приділялась питанням 

забезпечення стабільного функціонування закладів та поліпшення якості 
надання ними послуг населенню. 

Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, 
видатки на утримання, капітальні видатки): 

  Освітянська галузь району має бюджет на 2017 рік - 90,6 млн.грн. З 
них профінансовано на 01 січня 2018 року – 85,1 млн.грн. (Зарплата – 69,7 
млн.грн, енергоносії – 5,1 млн.грн., харчування – 4,6 млн.грн.). 

  Охорона здоров’я  бюджет  36,7 млн.грн.  Профінансовано 36,3 
млн.грн. (зарплата – 28,8 млн.грн., енергоносії – 2,9 тис.грн., харчування – 0,4 

млн.грн). 
 Бюджет галузі культура  на 2017  рік складає  9,3 млн. грн. 

Профінансовано 9,2 млн. грн. (Зарплата  8,3  млн. грн., енергоносії – 0,5 млн. 
грн.). 

На спорт  заплановано – 1,4 млн. грн. Профінансовано 1,4 млн. грн. З 
них на зарплату -1,1  млн.грн., енергоносії – 0,1 млн.грн. 

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

майже  10,6 млн.грн. на реалізацію заходів цільових програм. 
 



Суспільно-політична ситуація у районі у 2017 році характеризується як 
стабільна. 

 В районі проводяться заходи, направлені на толерантне ставлення до 
громадян національних меншин, забезпечено проведення 
попереджувально-профілактичної та інформаційно-просвітницької 

роботи по запобіганню поширення ксенофобії і расової та етнічної 
дискримінації  серед населення району, особливо серед дітей та учнівської 

молоді. 
Постійно проводяться засідання колегії райдержадміністрації, де 

розглядаються питання, в т.ч. заслухано звіти керівників установ, організацій 
району з відповідних питань та розглянуто ряд комплексних перевірок з 

виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 
органів виконавчої влади. 

На постійному контролі знаходиться питання про виконання 
балансоутримувачами захисних споруд.  В районі  на обліку знаходиться 

сорок одна захисна споруда цивільного захисту, з яких всі 
проінвентарізовано. 

 В районі зареєстровано 29  громадських організацій та об’єднань. Постійно 
проводяться заходи відповідно до Орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2017 рік.  
 При районній державній адміністрації діє два консультативних 

дорадчих органи: Громадська рада та Рада сприяння розвитку 
громадянського суспільства. 

Голова громадської ради при районній державній адміністрації є 
членом колегії районної державної адміністрації. 

Представники громадських організацій постійно беруть участь у 
відзначеннях державних свят, календарних, знаменних дат, засідань круглих 
столів, розширених нарад та районних культурно – мистецьких заходах. 

 В районі зареєстровано 66 районних організацій політичних партій, які 
об’єднують 199 осередків із загальною чисельністю  4762 членів партій. 

 В цілому членством у політичних партіях охоплено 17,3 відсотки 
населення району. 

 З боку політичних сил висловлюються окремі пропозиції щодо 
соціально-економічного розвитку району. Часто політична активність партій 

відбиває проблеми, які турбують громадськість району, пов’язані як з 
питанням місцевого рівня, так  і процесами, що відбуваються на державному 

рівні (підвищення цін на житлово-комунальні послуги, продукти харчування, 
пальне, високий рівень інфляції, реформи в галузі освіти, медицини та інші).  

 Активність партій пов’язана з відзначенням державних свят (беруть 
участь в урочистостях, мітингах та культурно – мистецьких заходах) та 

відстоюванням власних позицій.  
     Кількість населення району 30 539  чол.  З них - 18644 осіб – 

сільське. 



Народилося за 12 місяців 2017 року 193 чол. (хлопчиків 91, а дівчаток 
102), померло – 533 особи. Природній приріст - мінус 340 чол. Зареєстрували 

шлюб 126 пар, розірвали шлюбу 15пар. 
 До національного складу населення району відносяться: українці, 

росіяни, білоруси, молдовани, євреї, болгари та інші. Національні меншини 

складають 3.5% від загальної чисельності населення. 
Населені пункти у  яких компактно проживають національні меншини 

у Голованівському  районі  відсутні, громадські організації національних 
меншин в органах юстиції  не зареєстровані.  

Міжетнічних конфліктів у 2017 році не виникало, протестних акцій не 
було. 

Станом на 01 січня 2018 року на території району  діє 38 релігійних 
організацій (громад). З них 18 належать до Української Православної Церкви, 

8  - до Української Православної Церкви Київського Патріархату,  4 – 
Християни віри Євангельської, 5 – Євангельські християни-баптисти, 2 – 

Церкви християн Адвентистів Сьомого Дня,  1 - Римсько-Католицької 
церкви.   

Таким чином, на території району діє 26 організації православної конфесії, 1 
- католицької,   і 11 організацій протестантської.   

Віруючі православної церкви приймають активну участь у відзначенні 
державних та ювілейних свят. 

У цілому релігійна ситуація в районі стабільна. Фактів порушень 
чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації не 

зафіксовано. 
 

             На офіційному веб-сайті райдержадміністрації забезпечено 
систематичне та оперативне оприлюднення інформації про результати 
діяльності райдержадміністрації, відповідно до вимог Закону України „Про 

доступ до публічної інформації”, висвітлення аналітичної інформації щодо 
реалізації в Голованівському районі державної політики у різних галузях.  

Основні теми, які висвітлювалися протягом року, це – відзначення 
державних свят, календарних та знаменних дат, проведення культурно – 

мистецьких та інших заходів, проведення консультацій з громадськістю, 
робота консультативно-дорадчих органів, центрів, робота відділів та 

структурних підрозділів райдержадміністрації, національно  – патріотичне 
виховання молоді та інші.  

Протягом звітного періоду проводилися інформаційні кампанії щодо 
децентралізації влади, заходів з енергоефективності, контрактної служби, 

наданню житлових субсидій та державних допомог, профілактика грипу та 
ГРВІ, профілактика гострих кишкових інфекцій, правила поведінки у 

осінньо-зимовий період та ускладненні погодних умов та інші.  
 

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 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  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 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 317 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін і доповнень до Програми 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. 

 



З метою забезпечення належного виконання заходів програми 
соціального і економічного розвитку Голованівського району у 2018 році, 

пропонується внести зміни та доповнення до Програми соціального і 
економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік, затвердженої 
рішенням районної ради від 15 грудня 2017року № 259, а саме: пункт 18 

Розділу «Охорона здоров’я» додатка «Перелік державних, галузевих та 
цільових програм, які будуть діяти в рамках програми соціально-

економічного розвитку Голованівського району на 2018»  
 

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 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  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 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 



«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 318 (додається). 

 
 
Слухали: Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за 

навчання у комунальних закладах району на 2018-2019 навчальний рік. 
Інформує: Піщик Тетяна Володимирівна – начальник відділу культури, 

туризму та культурної спадщини районної державної адміністрації. 
 

Пропонується встановити щомісячний розмір батьківської плати за 
навчання у комунальних закладах «Голованівська районна дитяча школа 

мистецтв» та «Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого 
мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) системи 

Міністерства культури України» на 2018/2019 навчальний рік з 01 вересня 
2018 року, а саме: 

 
Щомісячний розмір батьківської плати за навчання в комунальному 

закладі «Голованівська районна дитяча школа мистецтв»  
на 2018/2019 навчальний рік 

Найменування спеціальностей Розмір плати 

(грн./міс.) 

Підготовчий клас 150 грн. 

Відділ народних інструментів (баян, 

акордеон) 

120 грн. 

Духові та ударні інструменти 100 грн. 

Музичний відділ (фортепіано, 
сольний спів)  

150 грн. 

Клас скрипки, бандури. 100 грн. 

Естетичний відділ (клас 
образотворчого мистецтва і клас 

хореографії) 

150 грн. 

 
Пільги по оплаті за навчання на 2017-2018 навчальний рік 

1. Встановити пільгу у розмірі 100% за навчання для: 
- дітей чорнобиля 

- дітей, батьків-інвалідів І та ІІ груп 
- дітей сімей, що втратили годувальника 
- дітей-інвалідів 

- дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей 
- обдарованих дітей 

- дітей, батьки яких є воїнами АТО, або переселенці 
2. Встановити пільгу у розмірі 50% за навчання для: 

- дітей сімей з яких навчається двоє і більше дітей  



- дітям, що навчаються на двох і більше відділах 
Щомісячний розмір плати для батьків за навчання в комунальному 

закладі «Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого 

мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) 
системи Міністерства культури України» 

на 2018/2019 навчальний рік 
 

Найменування спеціальностей Розмір плати 

(грн./міс.) 

Підготовчий клас 150 грн. 

Народні інструменти (баян, акордеон) 120 грн. 

Духові інструменти 120 грн. 

Фортепіанний відділ 150 грн. 

Вокального-хоровий відділ 150 грн. 

 

 
Пільги по оплаті за навчання на 2018-2019 навчальний рік 

1. Встановити пільгу у розмірі 100% за навчання для: 

- дітей чорнобиля 
- дітей, батьків-інвалідів І та ІІ груп 

- дітей сімей, що втратили годувальника 
- дітей-інвалідів 

- дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей 
- обдарованих дітей 

- дітей, батьки яких є воїнами АТО, або переселенці 
2. Встановити пільгу у розмірі 50% за навчання для: 

- дітей, сімей з яких навчається двоє і більше дітей  
- дітям, що навчаються на двох і більше відділах 

 
Виступили:  

Депутат районної ради Чушкін О.І. із зауваженням до проекту рішення з 
даного питання. 
 

Депутат районної ради Цобенко Р.О. з рекомендацією від постійної комісії 
районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку продовжити термін дії 
рішення районної ради від 21 липня 2017 року № 190 «Про встановлення 

щомісячного розміру батьківської плати за навчання у комунальних закладах 
району на 2017/2018 навчальний рік» до 01.01.2019 року.  

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 



 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  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 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 319 (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 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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



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

земельної ділянки пропонується затвердити технічних документацій по 
нормативній грошовій оцінці земельних ділянок на територіях Троянської, 
Семидубської, Крутеньківської, Наливайківської 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 Бучацький Андрій Миколайович  за 

3 Говорун Ярослав Петрович   за 

4 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

5 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

6 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

7 Коваль Володимир Олександрович  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 Сигляк Галина Володимирівна  за 

16 Рокочук Дмитро Сергійович за 

17 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

18 Свердликівський Віктор Олександрович за 

19 Тернавська Олена Григорівна  за 

20 Туз Сергій Віталійович за 

21 Цобенко Руслан Олександрович  за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 



Прийнято рішення № 320 (додається). 

 

Всі питання, які виносилися на розгляд двадцять другої сесії  районної 

ради сьомого скликання, розглянуто. 

Двадцять другу сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

 

Голова районної ради        Б.Кучмій 

 

 


