
   

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання двадцять четвертої сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

9 листопада 2018 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.00 
 

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 Безушенко Григорій Валентинович  

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  

3 Бучацький Андрій Миколайович 

4 Говорун Ярослав Петрович   

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  

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 Погорєлов Сергій Леонтійович  

16 Сигляк Галина Володимирівна  

17 Рокочук Дмитро Сергійович 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  

19 Свердликівський Віктор Олександрович  

20 Тернавська Олена Григорівна  



21 Туз Сергій Віталійович 

22 Чушкіна Надія Василівна  

23 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
 

Гребенюк Микола Петрович 
Гончаренко Костянтин Васильович 
Волошин Валерій Леонідович 

Вонсович Микола Володимирович 
Іщак Олександр Валентинович 

Коваль Володимир Олександрович 
Кравчук Ігор Петрович 

Маріяшко Олег Валерійович 
Надольняк Ольга Іванівна 

Цобенко Руслан Олександрович 
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. 
 

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

 
1.Про внесення змін до районної цільової програми «Доступна медицина» на 

2018-2020 роки. 
2. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій 

оцінці земельних ділянок на територіях Перегонівської, Лебединської, 
Свірнівської, Вербівської сільських рад та Голованівської селищної ради. 
3. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до Президента 

України щодо негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України 
про підвищення ціни на газ для населення. 

 
Прошу голосувати. 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 



5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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. 
 

Отже, на двадцять четвертій 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 рада 

 2. Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року.  

Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна рада 

 3. Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року. 
Інформація: Белінської Олени Олександрівни – начальника 

відділу регіонального розвитку містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства районної державної 

адміністрації. 



  
Вносить питання: районна державна адміністрація 

4. Про реорганізацію роботи комунальної установи «Голованівська 
центральна районна лікарня». 

Інформація: Піддубної Валентини Феодосіївни – головного 

лікаря КУ «Голованівська центральна районна лікарня. 
 

Вносить питання: районна рада 

 5. Про організацію роботи комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Голованівської районної ради. 
Інформація: Явецької Людмили Іванівни – директора 

комунальної установи «Інклюзивноно-ресурсний центр 
«Голованівської районної ради 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

 6. Про внесення змін до районної цільової програми «Доступна 
медицина» на 2018-2020 роки.  

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітаної медицини» 
 

Вносить питання: районна рада 

7. Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорції розподілу та 

порядок використання плати за оренду майна спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ Голованівського району. 

Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
Вносить питання: районна рада 

8. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 
виконання фінансового плану комунального підприємства Голованівської 

районної ради. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – заступника голови 

районної ради. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація 

 9. Про затвердження районної комплексної програми розвитку 
автомобільного транспорту та забезпечення дорожнього руху у 

Голованівському районі на 2018-2022 роки.  
Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – начальника управління 

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

адміністрації. 
 
Вносить питання: районна рада 



10. Про затвердження технічних документацій по нормативній 
грошовій оцінці земельних ділянок на територіях Перегонівської, 

Лебединської, Свірнівської, Вербівської сільських рад та Голованівської 
селищної ради. 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу у 

Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру 
у Кіровоградській області. 

 
Вносить питання: районна рада 

11. Про внесення змін до рішення Голованівської районної ради від 23 
грудня 2015 року № 151 «Про затвердження присяжних Голованівського 

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

районної ради. 
 
Вносить питання: депутат районної ради Чушкін О.І. 

12. Про звернення депутатів Голованівської районної ради до 

Президента України щодо негайного скасування постанови Кабінету 
Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення. 

Інформація:Чушкіна Олексія Івановича – депутата 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 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 



16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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: Дуда Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації. 
 

 
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 23, 78 Бюджетного кодексу України районна рада 
тавВідповідно до пункту 15 рішення районної ради від 15 грудня 2017 року 

№261 «Про районний бюджет на 2018 рік» пропонується: 
- затвердити розпорядження голови Голованівської 

райдержадміністрації: від 26 вересня 2018 року №240-р «Про збільшення 
обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», від 

08 жовтня 2018 року №264-р «Про перерозподіл субвенції з державного 
бюджету у жовтні 2018 року», від 16 жовтня 2018 року №269-р «Про зміни 
до видатків районного бюджету по головних розпорядниках бюджетних 

коштів на 2018 рік», від 23 жовтня 2018 року №274-р «Про збільшення 
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості» . 

- 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 4636,013 тис.грн. (загальний фонд – 3298,013 
тис.грн., спеціальний фонд – 1338,0 тис.грн.) за рахунок перевиконання 

дохідної частини загального фонду районного бюджету в сумі 3930,0 тис.грн. 
та за рахунок дотацій та субвенцій з сільських, селищних бюджетів у сумі 

789,013 тис. грн., при цьому зменшити обсяг субвенції з державного бюджету 
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в 



сумі 83,0 тис.грн.; збільшити кошти що передаються із загального фонду до 
спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 1338,0 тис.грн.; внести 

відповідні зміни до додатків 1, 3 до даного рішення районної ради, додатки 2, 
4, 5, 6 викласти у новій редакції. 
 

Виступили: 
Депутат районної ради Комашко Г.В. з запитанням в контексті даного 

питання 
 

Дудар В.С. з відповіддю на дане запитання. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

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

Прошу голосувати. 
 

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

1 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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 № 332 (додається). 
 

Слухали: Про звіт про виконання районного бюджету за 9  місяців 2018 
року. 

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

 
Hа пiдставi Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» та 

вiдповiдно до статтi 18 Закону України «Про мiсцевi державнi адміністрації» 
пропонується затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 

2018 року по доходах в сумі 184600404,32 грн., у тому числі по загальному 
фонду 179764631,94 грн. (додаток 1); по спеціальному фонду – 4835772,38 

грн. (додаток 2); по видатках – у сумі 192112988,32 грн., у тому числі по 
загальному фонду – 168427662,92 грн. (додаток 3), по спеціальному фонду – 
23685325,47 грн. (додаток 4). 

 
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 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 



16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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 № 333 (додається). 

 

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

період 2018/2019 року. 
Інформує: Белінська Олена Олександрівна – начальник відділу 

регіонального розвитку містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства районної державної адміністрації. 

 
З метою прискорення розв’язання існуючих проблем та забезпечення 

своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону          
2018/2019 року головою районної державної адміністрації видано 

розпорядження від 15 травня 2018 року № 129-р «Про підсумки роботи 
господарського комплексу району в осінньо-зимовий період  2017/2018 року 

та заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону 2018/2019 року». 
Станом на 01 жовтня 2018 року відповідно до планових показників 

підготовка до опалювального сезону 2018/2019 року становила 100%.   
Всього по району при плановому завданні підготовки теплових мереж 

довжиною 16,5 км фактично підготовлено 16,5 км, що становить 100%, також 

підготовлено 50  одиниць котелень, що становить 100%. 
У цілому на опалювальний сезон 2018/2019 року заплановано 938 тонн 

вугілля та 317,8 куб.м дров. Фактично підготовлено 909,2 тонн вугілля (97%)  
та 241,5 куб.м дров (76%). Заплановано на 2018-2019 роки на вугілля та дрова 

–              5 млн. 43 тис. грн., на теплопостачання (пілети) – 5 млн. 510 тис. 
грн. З них профінансовано станом на 01 листопада  2018 року на вугілля та 

дрова –                 4 млн. 122 тис. грн., теплопостачання – 4 млн. 624 тис. грн.   
Всіма закладами соціальної сфери підписано акти готовності теплового 

господарства до роботи в опалювальний період 2018/2019 року в Інспекції 
Держенергонагляду у Кіровоградській області. Здійснено перевірку систем 



опалення та теплових мереж, промивку, продувку та гідравлічне 
випробування теплових мереж. 

По всіх школах та дитячих садках проведено поточні ремонти на суму 
854,4 тис.грн. та проведено енергетичний аудит. 

Здійснено заміну вікон на енергоефективні у філіях НВК «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія «Троянська 
загальноосвітня школа», «Межирічківська загальноосвітня школа – 

дошкільний навчальний заклад», «Журавлинська загальноосвітня школа – 
дошкільний навчальний заклад» на загальну суму 332 тис.грн.  

У Побузькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів тривають роботи щодо 
реконструкції даного об’єкта. На даний час встановлено нові вікна, двері, 

змонтовано систему опалення, проведено улаштування покрівлі, здійснено 
утеплення фасаду. Загальна сума виконання даних робіт складає 6199,756 

тис. грн. 
Планується до кінця поточного року в дитячому дошкільному закладі № 

3 «Малятко» здійснити капітальний ремонт котельні та встановлення котла. 
Кошторисна вартість проекту складає 1 млн. 544 тис.грн., з них використано          

45 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації. 
Голованівська центральна районна лікарня та Побузька лікарня  

опалюються котлами ПП «АВКУБІ» на альтернативному виді палива 

(пілетах). Також такими котлами опалюється Троянська сільська лікувальна 
амбулаторія сільської медицини, «Побузька ЗОШ І-ІІІ ступенів», 

«Молдовська ЗШ-ДНЗ», НВК «Перегонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», 
НВК «Голованівська ЗШ          I-III ст.ім. Т.Г.Шевченка – гімназії», 

«Межиричківська ЗШ», Голованівський районний будинок культури. 
Приватним підприємство «АВКУБІ» підготовлено всі котельні про що 

свідчать підписані акти готовності,  даним підприємством  планується 
використати 1800 тонн пілетного палива на всі встановлені котли.  

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 0,939 км водопровідних мереж та 0,131 км каналізаційних.  

Здійснюється підготовка прибиральної техніки до експлуатації у 

зимовий період. Також, до ліквідації наслідків негоди буде долучатися 
додаткова техніка сільськогосподарських агроформувань. Заготовлено 

посипковий матеріал       (450 тонн відсіву та 25 тонн солі). До підготовки 
дорожньо-мостового господарства проведено поточний ремонт на суму 

4286,681 тис.грн. (кошти загального фонду) та капітальний ремонт на суму 
1529,648 тис.грн. (кошти спеціального фонду), саме за рахунок коштів 

бюджету розвитку. 
У житловому фонді смт Побузьке до роботи в опалювальний період 

підготовлені управителем ТОВ «Жил.Сервіс», який надає послуги з 
управління багатоквартирних будинків, всі 56 будинків, здійснено промивку 

та продувку димовинтканалів. Проведені роботи по ремонту покрівлі (650 
кв.м.), відремонтовано вхідні двері (5 шт.), двері підвальних приміщень (3 



шт.), засклені та відремонтовані усі під’їзні вікна багатоквартирних будинків 
та заготовлено протиожеледну суміш (6 тонн) на прибудинкову територію.  

Підготовка до опалювального сезону в районі пройшла успішно та 
відповідно до всіх планових показників. 

На даний час розроблено розпорядження від 05 жовтня 2018 року № 

250-р «Про забезпечення початку опалювального сезону в осінньо-зимовий 
період 2018/2019 року», в якому зазначено:  

початок опалювального сезону 2017/2018 року з 15 жовтня 2018 року; 
передчасний початок опалювального сезону у разі зменшення 

середньодобової температури зовнішнього повітря (протягом трьох діб із 
середньодобовою температурою  8 

0
С). 

Також розроблено розпорядження від 08 жовтня 2018 року № 263-р 
«Про початок опалювального сезону 2018/2019 року для індивідуального 

опалення житлових будинків», в якому зазначено:  
розпочати опалювальний сезон для індивідуального опалення житлових 

будинків з 16 жовтня 2018 року. 
Даний опалювальний сезон розпочато вчасно відповідно до кліматичних 

умов та проходить на належному рівні, всі  котельні в роботі та працюють 
стабільно. 

 

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 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 



18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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 № 334 (додається). 
 
Слухали: Про реорганізацію комунальної установи «Голованівська 

центральна районна лікарня». 
Інформує: Піддубна Валентина Феодосіївна – головний лікар КУ 

«Голованівська центральна районна лікарня». 
 

Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення з питань діяльності 
закладів охорони здоров’я», статей 104, 105, 108 Цивільного кодексу 

України, статті 78 Господарського кодексу України, Порядку управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад селищ та сіл району, 

затвердженим рішенням Голованівської районної ради від 12 травня 2010 
року № 326, та з метою підвищення рівня медичного обслуговування 

пропонується: 
1. Припинити комунальну установу «Голованівська центральна районна 
лікарня» (код ЄДРПОУ 01995137, юридична адреса: 26500, Кіровоградська 

область, Голованівський район, смт Голованівськ, вулиця Незалежності, 
будинок 2) шляхом її перетворення в комунальне некомерційне підприємство 

«Голованівська центральна районна лікарня».  
2. Створити комісію з реорганізації комунального закладу «Голованівська 

центральна районна лікарня» та затвердити її персональний склад згідно з 
додатком. 

3. Встановити строк для пред’явлення кредиторами своїх вимог 2 (два) місяці 
з моменту офіційного опублікування повідомлення про припинення 

комунальної установи «Голованівська центральна районна лікарня» шляхом 
її перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Голованівська 

центральна районна лікарня».  
4. Комісії з реорганізації комунальної установи «Голованівська центральна 
районна лікарня»: протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення 



письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про 
прийняття рішення, щодо припинення юридичної особи шляхом 

перетворення та подати необхідні документи для внесення до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань відповідних записів; провести повну інвентаризацію 

майна та коштів комунальної установи «Голованівська центральна районна 
лікарня»; за результатами проведеної роботи розробити передавальний акт та 

подати на затвердження голові Голованівської районної ради; здійснити інші 
заходи, передбачені чинним законодавством, пов’язані з припиненням 

діяльності комунальної установи «Голованівська центральна районна 
лікарня» шляхом її перетворення.  

5. Визнати, що комунальне некомерційне підприємство «Голованівська 
центральна районна лікарня» є правонаступником майна, прав та обов’язків 

комунальної установи «Голованівська центральна районна лікарня».  
6. Головному лікарю комунальної установи «Голованівська центральна 

районна лікарня» розробити Статут комунального некомерційного 
підприємства «Голованівська центральна районна лікарня» та подати на 

затвердження Голованівській районній раді.  
7. Голованівській районній державній адміністрації розробити зміни до 
бюджетних програм з урахуванням процедури реорганізації комунальної 

установи «Голованівська центральна районна лікарня».  
 

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 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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 № 335 (додається). 
 
Слухали: Про організацію роботи комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Голованівської районної ради. 
Інформує: Явецька Людмила Іванівна – директор комунальної установи 

«Інклюзивноно-ресурсний центр «Голованівської районної ради 

 

Відповідно до Статуту КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

затвердженого рішенням районної ради від 6 квітня 2018 року № 298 
необхідно затвердити режим роботи комунальної установи «Інклюзивно- 

ресурсний центр» Голованівської районної ради Кіровоградської області: 
понеділок з 8.00 до 17.15, вівторок з 8.00 до 17.15, середа з 8.00 до 17.15, 

четвер з 8.00 до 17.15 ,п’ятниця з 8.00 до 16.00. Обідня перерва з 12.00 до 
13.00. Вихідні дні: субота, неділя. 

 
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 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 



3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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 № 336 (додається). 
 
Слухали: Про внесення змін до районної цільової програми «Доступна 

медицина» на 2018-2020 роки.  
Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітаної медицини» 
 

КНП «Голованівський центр первинної медико-санітраної допомоги» 
звертається з проханням внести зміни до районної цільової програми 

«Доступна медицина» на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням районної 
ради від 14 вересня 2018року № 326, а саме, додаток 2 «Заходи щодо 

реалізації районної цільової програми «Доступна медицина» на 2018-
2020роки» до районної цільової програми викласти в 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 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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 № 337 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до Методики розрахунку, пропорції 

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

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
За рекомендаціями Антимонопольного комітету України необхідно 

внести зміни до 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, а саме в абзаці третьому пункту 
10 слова «соціальних аптек та соціальних магазинів» виключити.  

 
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 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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 № 338 (додається). 

 



Слухали: Про затвердження Порядку складання, затвердження та 
контролю виконання фінансового плану комунального підприємства 

Голованівської районної ради. 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
З метою встановлення єдиної методології фінансового планування 

суб’єктами господарювання комунального сектору економіки, підвищення 
ефективності роботи комунальних підприємств, засновником яких є районна 

рада, враховуючи наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України від 2 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 
господарювання державного сектору економіки» пропонується затвердити 

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів 
комунальних підприємств Голованівської районної ради.  

 Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з 
додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною 

розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому 
році. Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо  фактичних 
показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного 

року, запланованих показників на плановий рік, а також інформацію згідно із 
стратегічним планом розвитку підприємства.  

 Фінансовий план має забезпечувати збільшення показників  
рентабельності діяльності підприємства, активів та власного капіталу 

порівняно з плановими та прогнозними показниками на поточний рік. У разі 
зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних податків, 

зборів (обов’язкових платежів) до місцевого бюджету підприємство 
обов’язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними 

розрахунками. 
 

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 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 



4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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 № 339 (додається). 
 
Слухали: Про затвердження районної комплексної програми розвитку 

автомобільного транспорту та забезпечення дорожнього руху у 
Голованівському районі на 2018-2022 роки.  

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

надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. 
 

Автомобільний транспорт – одна з найвагоміших складових 
транспортної системи району. Його частка в районі у перевезенні пасажирів 

транспортом загального користування становить більше 50%.  
Автомобільний транспорт є основним споживачем моторних палив 

нафтового походження. На сьогоднішній день автомобільний транспорт 
майже задовольняє потреби економіки та населення у перевезеннях, однак за 
останні роки виникла низка нових проблем, що потребують системного 

аналізу та вжиття відповідних заходів щодо забезпечення сталого розвитку 
галузі. Оновлення рухомого складу автомобільного транспорту відбувається 

повільними темпами - із загальної кількості транспортних засобів майже 70% 
рухомого складу є технічно та/або морально застарілими.  



Структура парку автобусів є неоптимальною, більшість транспортних 
засобів за своєю конструкцією, пасажиромісткістю, вантажопідйомністю, 

типами кузова, класом комфортності, видами спожитого палива, питомими 
витратами палива та екологічністю не відповідає сучасним вимогам. 
Нагальною проблемою залишається підвищення якості пасажирських 

перевезень, оскільки не зменшується кількість порушень автомобільними 
перевізниками вимог законодавства щодо умов та правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту, незадовільним є транспортне 
обслуговування у сільській місцевості, недостатньо організовано перевезення 

осіб з обмеженими фізичними можливостями.  
На сьогодні в районі на автобусних маршрутах загального 

користування немає автобусів пристосованих для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. В районі залишаються населені 

пункти, які не охоплені регулярним автобусним сполученням. Основними 
причинами неналежного обслуговування автомобільним транспортом 

жителів сільських населених пунктів є: висока собівартість приміських 
перевезень; низький рівень платоспроможності жителів сільських населених 

пунктів; 4 порівняно більша питома вага перевезень громадян, яким чинним 
законодавством надано пільги на оплату проїзду; недостатньо якісний рівень 
інфраструктури автомобільних шляхів у сільській місцевості.  

Однією з основних проблем є незадовільний стан автомобільних доріг 
загального користування (деформація покриття проїзної частини, що 

призводить до виникнення колійності, напливів, просадок, гребінки та інших 
видів нерівностей). Причиною цього є те, що більшість автодоріг будувалися, 

або останній раз реконструювалися у 70-ті роки, тому вони не розраховані на 
сучасну інтенсивність руху транспорту та осьові навантаження. Стан доріг - 

найактуальніша і найболюча проблема. Причина– хронічна нестача коштів на 
фінансування ремонтних та відновлювальних робіт. Загальна протяжність 

автомобільних доріг, які проходять територією Голованівського району 
складає 353,28 км., з них : - дорога державного значення Ульяновка-

Миколаїв – 37,58 км, а також дороги місцевого значення – 315,7 км., з них : - 
територіального значення – 36,1 км; - обласного значення – 121,5 км; - 
районного значення – 152,9 км. Філією «Голованівський райавтодор» ДП 

«Кіровоградський облавтодор» протягом 2015- 2018 років проводилися 
роботи по зимовому утриманню, ямковому ремонту, покосу трав, видаленню 

порослі, встановлення дорожніх знаків, утриманням автомобільних доріг, які 
проходять територією району загальною довжиною 353,28 км., з них 

автобусних та шкільних маршрутів.  
Зазначимо, що економічна направленість є розвинута, спрямована на 

ефективну діяльність, а саме підприємство немає заборгованості щодо 
виплати заробітної плати та сплаті податку ЄСВ і інших платежів до 

бюджету.  
Останні роки дорожнє господарство виконувало комплекс робіт з 

поточних ремонтів та комплекс заходів щодо технічного нагляду та 
утримання доріг. Так, з 2016 року по даний час виконано робіт на 



експлуатаційне утримання на суму майже 15 млн.грн., з них більше 9,5 
млн.грн. на державні дороги і більше 5 млн.грн. на територіальні. Роботи 

проведені за прямими договорами становлять 13,2 млн.грн. Всього виконано 
робіт власними силами з 2016 року по вересень 2018 року на суму 28 
млн.грн. Вчасне утримання та ремонт шляхів забезпечується також роботою 

асфальтобетонного заводу, що розташований на території району. 
Голованівським райавтодором виконано робіт у січні – вересні поточного 

року всього на суму 9736,9 тис.грн. З них: - Експлуатаційне утримання на 
суму 4578,7 тис. грн., - Державні дороги на суму 2967,3 тис. грн., - 

Територіальні та місцеві дороги на суму 1611,4 тис. грн., - Роботи виконані за 
прямими договорами – 3195 тис. грн.  

Залишок коштів дорожнього спеціального фонду по сільських та 
селищних радах станом на 01 жовтня 2018 року складає 40070,81 грн. На 

2018 рік заплановано на ремонтні роботи місцевого значення за рахунок 
загального фонду по сільських та селищних радах видатки у сумі 7 313 086 

тис. грн. Крім цього передбачено і по спеціальному фонду на рік 2 114 799 
тис.грн. Заплановано надходження державних коштів у сумі 18415,080 тис. 

грн.  
Тобто При отриманні фінансів за рахунок коштів субвенції Державного 

бюджету у 2018 році буде проведено ремонтні роботи на: автодорозі 0120402 

Голованівськ – Перегонівка О-км1+500 відрізками середній поточний 
ремонт; 5 автодорозі 0120401 Голованівськ – Молдовка – Люшнювате 

Окм1+0,50 середній поточний ремонт; автодорозі 0120412 Маринопіль – 
Розкішне км 1+300 – км 4+600 середній поточний ремонт; інше 

експлуатаційне утримання доріг. Вже здійснено роботи по поточному 
ремонту на відрізках: смт Голованівськ – с.Перегонівка (напрямок с.Вербове) 

смт Голованівськ – вих.Р-06; смт Голованівськ – с.Молдовка – с.Люшнювате. 
на відрізку смт Побузьке – вих. Р-06 с. Свірнево- вихід Голованівськ – 

Люшнювате.  
Також незадовільним залишається стан доріг, що є причиною 

виникнення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод (далі ДТП). 
Недостатнім залишається стан безпеки дорожнього руху. У зв’язку зі 
стрімким збільшенням кількості транспортних засобів за останнє десятиріччя 

практично вичерпано ресурсні можливості дорожньо – шляхової мережі, що 
значно погіршує умови руху, екологічну ситуацію, збільшує витрати 

пального та наявність аварійності. Темпи розвитку дорожньо – шляхової 
мережі, обсяги капіталовкладень та вжиття заходів, пов’язаних з вирішенням 

проблем у сфері дорожнього руху та його безпеки, не відповідають темпам 
інтенсифікації дорожнього руху. Заходи, що вживаються місцевими 

органами виконавчої влади для вирішення цієї проблеми, мають ситуативний 
та неузгоджений характер, а недостатнє фінансування зазначених заходів 

зводить їх результативність до мінімуму.  
 Незважаючи на заходи, що проводяться відділом поліції щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху, ситуація з аварійністю на шляхах 
залишається складною. Основними причинами, що впливають на стан 



аварійності, є значне збільшення транспортних засобів та інтенсивності руху 
на дорогах та вулицях міста, невідповідність їх геометричних параметрів 

вимогам норм, правил та стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього 
руху, наявність ямковості та розрушень покриття проїзної частини, 
відсутність облаштованих тротуарів на більшості вулиць, недостатня 

кількість дорожніх знаків. Низькою залишається дисципліна учасників 
дорожнього руху.  

Найпоширенішими причинами скоєння дорожньо-транспортних пригод 
із постраждалими були такі порушення Правил дорожнього руху: - 

перевищення безпечної швидкості; - маневрування ; - виїзд на зустрічну 
смугу; - проїзд на заборонений сигнал; - недотримання дистанції руху; - 

керування транспортними засобами в нетверезому стані. З початку року на 
автодорогах району працівниками поліції було виявлено 561 порушення 

правил дорожнього руху і складено протоколи На порушників Правил 
дорожнього руху накладено адміністративних стягнень на суму 489,974 тис. 

грн., стягнуто більше 50%. Підприємствами, установами, організаціями не в 
повному обсязі виконуються вимоги Закону України “Про дорожній рух “ в 

частині навчання населення безпечній поведінці на вулицях та дорогах. В 
2017 році в журналі приймального відділення Голованівської ЦРЛ було 
зареєстровано 23 випадки звернень громадян з тілесними пошкодженнями, 

отриманими внаслідок дорожньо- транспортних пригод. А в 2018 році в 
журналі приймального відділення Голованівської ЦРЛ було зареєстровано 1 

випадок звернення громадян з тілесними пошкодженнями, отриманими 
внаслідок дорожньо-транспортних пригод. У випадку травм, у приймальному 

відділенні надається перша невідкладна допомога, перша лікарська допомога, 
безкоштовно. 

 В подальшому, потерпілі, в залежності від ступеню важкості їхнього 
стану здоров'я, направляються або на амбулаторне лікування, або на 

стаціонарне лікування у відділення Голованівської ЦРЛ чи до обласної 
лікарні. Виконання вимог Закону України "Про дорожній рух" у частині 

організації профілактичної роботи серед дітей залишається актуальним. Це 
передусім стосується навчально-виховних закладів, де не проводяться 
практичні заняття, необхідні для закріплення у дітей відповідних навичок 

поведінки на вулично-дорожній мережі. Потребує вдосконалення система 
надання медичної допомоги постраждалим у ДТП. Загальна смертність 

потерпілих у ДТП в країні значно вище ніж при одержанні травм у результаті 
інших нещасних випадків. Підприємствами автомобільного транспорту у 

січні–червні 2018р. перевезено 111,5 тис.т вантажів, що у 2,1 раза більше ніж 
у січні–червні 2017р., вантажооборот зменшився на 5,5% і склав 1,9 млн.ткм. 

Перевезено 11,8 тис. пасажирів, що на 13,9% менше ніж у січні–червні 
2017р., пасажирооборот зменшився на 30,8% і склав 1,1 млн.пас.км. На 

території району працюють 2 маршрути загального перевезення смт. 
Голованівськ - с. Цвіткове, смт. Голованівськ - с.Люшнювате, які здійснює 

офіційний перевізник ПП «ЄвротрансЮг» і є основним перевізником району. 
Укладено договора на перевезення пасажирів на внутрішньорайонних 



автобусних маршрутах. Перевезення здійснюються регулярно за маршрутами 
та працює у звичайному режимі. Затвердженні паспорти маршрутів на 

кожний з напрямків.  
Крім внутрішніх маршрутів працюють внутрішньообласні маршрути: 

«Умань – Грузьке», «Перегонівка-Первомайськ», «Гайворон-Кіровоград», 

«Южноукраїнськ - Київ», «Завалля-Кропивницький». Здійснюються 
перевірки автомобільних доріг загального користування та їх відповідність 

схемам організації дорожнього руху, зокрема в межах навчальних закладів, 
шкіл, дитячих садків, а також встановлення на ділянках місць концентрації 

дорожньо-транспортних пригод аварійно-небезпечних ділянках 
попереджувальних дорожніх знаків та інших засобів організації дорожнього 

руху. З метою покращення дорожнього руху, зменшення аварійності, 
покращення дорожного покриття та пересування транспортних засобів 

вживаються заходи по приведенню до належного санітарного стану зупинок 
громадського транспорту та елементів санітарного облаштування, по 

підвищенню ефективності, якості та безпеки перевезень пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом, по комфортному та безпечному руху 

транспортних засобів і пішоходів, задоволенню потреб населення у 
перевезеннях.  

Здійснюються перевірки автомобільних доріг загального користування 

та їх відповідність схемам організації дорожнього руху, встановлення на 
ділянках місць концентрації дорожньо- транспортних пригод аварійно-

небезпечних ділянках попереджувальних дорожніх знаків та інших засобів 
організації дорожнього руху. Видано розпорядження голови 

райдержадміністрації «Про затвердження складу конкурсного комітету з 
організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на 

внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування» 
Проведено конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення 

функцій робочого органу» та опубліковано оголошення в ЗМІ. І відповідно 
затверджено розпорядження голови райдержадміністрації «Про визначення 

переможця конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних 
автобусних маршрутах загального користування приміського значення»  

На даний час за допомогою регулярних спеціальних перевезень для 

отримання в смт Голованівськ медичних та інших послуг у сфері соціального 
обслуговування населення проводиться підвіз жителів сіл за маршрутами 

смт. Голованівськ- с. Цвіткове, смт. Голованівськ -с. Люшнювате. 7 
Рішенням Голованівської районної ради від 15 грудня 2017 року № 261 «Про 

районний бюджет на 2018 рік» передбачено кошти на оплату пільг за 
пільгове перевезення окремих категорій громадян в сумі 169,2 тис. грн. на 

автомобільний транспорт та 4,8 тис. грн. на перевезення залізницею. 
Враховуючи рівень ризику отримання матеріальних збитків та загибелі 

людей у результаті дорожньо-транспортних пригод, а також досвід 
попередніх років, ефективне забезпечення безпеки дорожнього руху може 

бути досягнуто тільки за рахунок тісної взаємодії місцевих органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, на основі програмно - 



системного підходу, який дозволить забезпечити принцип комплексності у 
розробці, фінансуванні та проведенні визначених програмою заходів.   

Метою Програми є створення умов для підвищення ефективності, 
якості та безпеки перевезень пасажирів і вантажів автомобільним 
транспортом, підвищення безпеки руху, зниження аварійності на вулично -

дорожній мережі району, зниження рівня дорожньо- транспортного 
травматизму, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та 

безпечного руху транспортних засобів і пішоходів, задоволення потреби 
населення у перевезеннях, зниження рівня екологічного навантаження 

автомобільного транспорту на навколишнє середовище та розвиток 
транспортних коридорів, облаштування придорожнього сервісу, приведення 

стану автомобільних доріг до міжнародних стандартів, ремонт та утримання 
у належному стані вулиць і доріг, функціонування яких є пріоритетним для 

екстреної медичної 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 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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 № 340 (додається). 
 
Слухали: Про затвердження технічних документацій по нормативній 

грошовій оцінці земельних ділянок на територіях Перегонівської, 
Лебединської, Свірнівської, Вербівської сільських рад та Голованівської 

селищної ради. 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 
області. 

 
Відповідно до ст. 23 Закону України «Про оцінку земель» та ст. 10 

Земельного кодексу України, розглянувши розроблену Державним 
підприємством «Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою » технічну документацію пропонується затвердити технічні 
документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок:  

- що надана в оренду ФГ «Явір» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Перегонівської сільської 
ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населеного 

пункту); 
 - що надана в оренду ФГ «Єдність» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Лебединської сільської 
ради Голованівського району Кіровоградської області ( за межами 

населеного пункту); 
-що надана в оренду ТОВ АФ «Шевченка» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Голованівської селищної 
ради Голованівського району Кіровоградської області (за межами населеного 

пункту).  
- що належала гр. Степановському Олександру Петровичу для ведення 

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

- гр. Голобородьку Михайлу Леонідовичу для рибогосподарських 
потреб на території Перегонівської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області( за межами населених пунктів).  



-  земельної ділянки загальною площею 3,40 га, що відводиться для 
продажу права оренди терміном на 7 років на земельних торгах у формі 

аукціону для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 
території Вербівської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 
області( за межами населеного пункту). 

 
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 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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 № 341 (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін до рішення Голованівської районної ради 
від 23 грудня 2015 року № 151 «Про затвердження 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» та клопотання  управління Державної судової адміністрації 
України в Кіровоградській області від 03.10.2018року № 2141/18вих, 

пропонується внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року 
№ 151 «Про затвердження списку присяжних Голованівського районного 

суду», а саме, увільнити Онищук Світлану Петрівну від виконання обов’язків 
присяжного та ввести Горбатюк Ларису Володимирівну, 26.01.1974 року 

народження, с. Перегонівка, вул. Нова, 5, заступник директора по виховній 
роботі НВК «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад».  
 

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 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   за 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  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 Погорєлов Сергій Леонтійович  за 

16 Сигляк Галина Володимирівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  за 



19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович 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 № 342 (додається). 
 
Слухали: Про звернення депутатів Голованівської районної ради до 

Президента України щодо негайного скасування постанови Кабінету 
Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення. 

Інформує: Чушкін Олексій Іванович – депутат районної ради. 
 

Прошу депутатів підтримати звернення щодо негайного скасування 
постанови Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для 

населення наступного змісту: 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що  19 жовтня 

2018 року було прийнято рішення Уряду про підвищення ціни на газ для 
населення на 23,5%. 

За рішенням Уряду з 1 листопада поточного року ціна газу для 
населення складатиме 8550 грн за тисячу кубометрів. 

Традиційно Голова Уряду аргументував такі дії виконанням вимог 
МВФ для виділення чергового кредитного траншу. Крім того, було 

наголошено, що раніше Урядом під це зобов’язання, були взяті 
багатомільярдні кредити, які збільшили загальний обсяг державного боргу на 

майже 50 млрд дол. І наразі настає період виплати значної частини цього 
боргу. Аби зробити це, Україні потрібно знайти прийнятні фінансові 

інструменти. Співпраця з МВФ – один з таких інструментів. Але 
активізувати її можна лише при умові виконання зобов’язання щодо ціни на 
газ для населення. 

Тобто, Уряд черговий раз замість вчинення дій щодо розвитку 
економіки та підтримки бізнесу в країні та подолання корупції вчергове 

намагається залізти в кишеню звичайних громадян та саме за їх рахунок 
вирішити питання погашення багатомільярдних кредитів, отриманих ним же 

та «освоєних» друзями президента. 
Насправді ж МВФ вимагає лише збалансувати економіку, привести до 

оптимальних показників дефіцит державного бюджету та боргових 
зобов’язань. 



Ми, депутати Голованівської районної ради, вважаєм рішення Уряду 
від 19 жовтня про підвищення ціни на газ для населення неприпустимим і 

таким, що порушує конституційні права громадян України на доступні 
житлово-комунальні послуги для всіх споживачів та порушенням їх 
конституційних прав на достойний рівень життя. Більше того, переконані, що 

боргова політика уряду є неефективною і такою, яка шкодить національним 
інтересам і вітчизняній економіці. Наголошуємо, що внутрішні резерви 

України за умови їх ефективного використання та викорінення корупції 
дозволять забезпечити економічну незалежність держави, у тому числі 

й енергетичну. 
«Укргазвидобування» та приватні компанії видобувають з українських 

надр понад 20 млрд кубометрів газу. У той же час населення України 
споживає 17 млрд кубометрів. Україна має чудові перспективи нарощувати 

видобуток власного газу видобуваючи не тільки поверхневий газ, а й 
горизонтальний та газ на великих глибинах, який залишається недоторканим. 

Цим газом Україна могла б покривати усі свої потреби та продавати його на 
експорт. 

Поважне експертне середовище зазначає, що об’єктивна вартість 
українського газу – від 1500 до 2000 грн за тисячу кубометрів. Навіть 
існуюча до 19 жовтня 2018 року ціна для українців (6957 грн за тисячу 

кубометрів) у 3,5-4,5 рази більше за оголошену експертами. Відтак, яке 
економічне обґрунтування дозволило уряду вчергове підвищити ціни на газ 

для населення? 
Крім того, аналіз поточної ситуації в Україні засвідчує випередження 

зростання тарифів над зростанням доходів населення. Останні протягом 3 
років зросли щонайменше у 5 разів при тому, що за даними Держслужби 

статистики України у 2015 році номінальна заробітна плата українця зросла 
на 20,5% проти 2014 року, а реальна – зменшилась на 20,2%. Протягом 2017 

року реальна зарплата збільшилась на 19% у порівнянні з 2016 роком 
(довідково: 2016 рік до 2015 року – 9%).  

Паралельно з цим ще скасовуються субсидії, які багато людей 
отримували в попередні роки. Скасовуються субсидії, навіть якщо одна 
людина з родини виїхала працювати за кордон, навіть якщо вони десь там 

комусь перерахували пенсії. І це масове скасування субсидій – ще один удар 
по українцях.  

І саме тому, ми депутати всіх рівнів, в такій тяжкій ситуації зобов’язані 
стати на захист людей, що нас обирали та звернутися до Президента України 

з вимогою скасувати цей злочин перед людьми, це ще одне необґрунтоване 
підвищення тарифів на газ та на тепло. 

У відповідності до п.15 ст.106 Конституції України Президент України 
зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій 

Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України 
щодо їх конституційності.  

Враховуючи вищевикладене, вимагаємо від Президента України 
виконати конституційний обов’язок перед власними громадянами і зупинити 



дію Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року щодо 
підвищення ціни на газ для населення та вжити заходів щодо скасування 

вказаної Постанови Кабінету Міністрів України. 
 
Виступили: депутати районної ради Голімбієвський О.Д., Бугаєнко О.П. 

із зауваженнями до проекту рішення. 
Депутат Комашко Г.В. з інформацією в контексті даного питання. 

 
 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 Безушенко Григорій Валентинович  за 

2 Бугаєнко Ольга Петрівна  утримався 

3 Бучацький Андрій Миколайович  за 

4 Говорун Ярослав Петрович   утримався 

5 Голімбієвський Олег Дмитрович  утримався 

6 Голімбієвська Тамара Павлівна  утримався  

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Комашко Григорій Віталійович  за 

9 Комашко Михайло Станіславович  утримався 

10 Копієвський Михайло Дмитрович  утримався 

11 Кучмій Богдан Борисович утримався 

12 Лаврук Валентина Вікторівна  утримався 

13 Лепетун  Юрій Петрович  утримався 

14 Лободюк Юрій Михайлович  утримався 

15 Погорєлов Сергій Леонтійович  утримався 

16 Сигляк Галина Володимирівна  утримався 

17 Рокочук Дмитро Сергійович утримався 

18 Ряснюк Леонід Леонідович  утримався  

19 Свердликівський Віктор Олександрович  утримався 

20 Тернавська Олена Григорівна  утримався 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  07 
«проти»    -  00 



«утримались»  -  16 
«не голосували»  -  00 

Рішення не прийнято. 
 

Всі питання, які виносилися на розгляд двадцять четвертої сесії  

районної ради сьомого скликання, розглянуто. 

Двадцять четверту сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

 

Голова районної ради        Б.КУЧМІЙ 

 

 

 


