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ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 

П Р О Т О К О Л  

 

пленарного засідання двадцять п’ятої сесії районної ради 

шостого скликання  

 

13 грудня  2013 року        смт. Голованівськ  

 

Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.55 

 

Усього депутатів – 48 

Присутні - 31 

Відсутні -  17 

 

Президія: 

Чушкін Олексій Іванович – голова Голованівської районної ради 

Яровий Олександр Володимирович – голова районної державної 

адміністрації 

 

Головує: Чушкін О.І. – голова районної ради.  

 

Голова районної ради:  

Шановні депутати, запрошені! 

 

На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  31 депутат. 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Двадцять п‘яту сесію районної ради оголошую відкритою. 

 

У роботі сесії районної ради  беруть участь: 

- депутати районної ради; 

- сільські та селищні голови; 

- керівники установ, підприємств та організацій району; 

- запрошені. 

 

Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 

На двадцять п‘ятій сесії районної ради пропонується розглянути такі 

питання:  
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Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

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

2013рік». 

                     Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 
фінансового  управління райдержадміністрації 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

2. Про  стан виконання програми соціального і економічного розвитку 

Голованівського району на 2013рік за 9 місяців 2013року. 

                     Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни - заступника голови 

райдержадміністрації 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

3. Про програму соціально-економічного розвитку  Голованівського району 

на 2014рік. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни - заступника голови 

райдержадміністрації  

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

4. Про внесення змін та доповнень до програми розвитку малого і середнього 

підприємництва  на 2013-2015роки. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни - заступника голови 

райдержадміністрації  

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

5. Про стан виконання Програми розвитку земельних відносин на 2007 – 

2015роки. 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

Держземагенства у Голованівському районі 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

6. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку земельних відносин 

в районі на 2007 – 2015роки». 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

Держземагенства у Голованівському районі 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

7. Про  затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів на території Голованівського району. 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

Держземагенства у Голованівському районі 

Вносить питання: голова райдержадміністрації 

8. Про затвердження районної програми з утвердження гендерної рівності на 

період до 2016року. 
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Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації  

Вносить питання: голова райдержадміністрації 

9. Про внесення змін і доповнень до районної цільової програми протидії 

торгівлі людьми до 2015року». 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації  

Вносить питання: голова райдержадміністрації 

10. Про затвердження програми культурно-мистецького розвитку 

Голованівського району на 2014рік. 

Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника 

відділу культури, туризму та культурної спадщини 

райдержадміністрації  

Вносить питання: голова райдержадміністрації 

11. Про затвердження базової мережі закладів культури району. 

Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника 

відділу культури, туризму та культурної спадщини 

райдержадміністрації  

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

12. Про районну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017роки. 

 Інформація:  Шаповал Інни Григорівни – завідувача сектору 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури 

райдержадміністрації    

       

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

13. Про затвердження районної програми охорони, захисту, раціонального 

використання та відтворення полезахисних лісових смуг на 2014-2015роки. 

 Інформація: Шкіндер Лілії Леонідівни – начальника управління 

економічного розвитку, торгівлі, промисловості та 

інфраструктури райдержадміністрації нстрації 

 

Вносить питання: голова райдержадміністрації 

14. Про затвердження Положення про призначення та виплату премій 

районної державної адміністрації та районної ради обдарованим учням та 

педагогічним працівникам. 

Інформація: Коломійчука Михайла Анатолійовича – 

начальника відділу освіти. молоді та спорту 

райдержадміністрації  

Вносить питання: голова райдержадміністрації 



4 

 

15. Про припинення Комунальної організації «Побузька селищна лікарня» 

(код ЄДПОУ 35272292) шляхом приєднання до Комунального закладу КУ 

«Голованівська центральна районна лікарня» (код ЄДПОУ 01995137). 

Інформація: Сачук Валентини Михайлівни-  головного лікаря 

КУ «Голованівська центральна районна лікарня» 

 

Вносить питання: голова райдержадміністрації 

16. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 22 лютого 

2013року № 290 «Про реорганізацію закладів охорони здоров‘я району». 

Інформація: Сачук Валентини Михайлівни -  головного лікаря 

КУ «Голованівська центральна районна лікарня» 

 

Вносить питання: голова районної ради 

17. Про звіт голови районної ради. 

Інформація:Чушкіна Олексія Івановича – голови районної 

ради       

                  

Вносить питання: голова районної ради 

18. Про основні напрямки бюджетної політики на 2014рік. 

Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови районної 

ради 

 

Вносить питання: голова районної ради 

19. Про план діяльності Голованівської районної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2014рік. 

Інформація: Кадієвського Юрія Миколайовича – керуючого 

справами  виконавчого апарату районної ради  

 

Вносить питання: голова районної ради 

20. Про внесення змін  до Положення про Подяку Голованівської районної 

ради. 

Інформація: Кадієвського Юрія Миколайовича – керуючого 

справами  виконавчого апарату районної ради  

 

Вносить питання: голова районної ради 

21.  Про звіт  про діяльність  КП «Голованівськліс». 

Інформація: Чернишенка Богдана Юрійовича – директора КП 

«Голованівськліс» 

 

Вносить питання: голова районної ради 

22.  Про роботу постійної комісії районної ради з питань екології, 

благоустрою, торгівлі, споживчого ринку, побутового обслуговування 

населення та житлово-комунального господарства. 
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Інформація: Леонова Івана Олександровича – голови постійної 

комісії. 

 

Вносить питання: голова районної ради 

23.  Про майно спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

району. 

Інформація: Харкавенка Валерія Івановича – головного 

спеціаліста відділу  організаційного забезпечення виконавчого 

апарату районної ради  

 

Вносить питання: голова районної ради 

24.  Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 

оцінці земельної ділянки на територіях Роздольської та Свірнівської 

сільських рад. 

Інформація: Харкавенка Валерія Івановича – головного 

спеціаліста відділу  організаційного забезпечення виконавчого 

апарату районної ради   

 

Вносить питання: голова райдержадміністрації 

25. Про внесення змін  до районних цільових соціальних програм.  

Інформація: Гонтюк Наталії Борисівни – завідувача сектору 

молоді та спорту  райдержадміністрації  

Вносить питання: голова райдержадміністрації 

26. Про позики у 2014році. 

Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови районної 

ради 

Шановні депутати, у зв‘язку з тим, що директор КП «Голованівськліс» 

Чернишенко Богдан Юрійович відсутній на пленарному засіданні за 

сімейними обставинами, пропоную питання «Про звіт про діяльність КП 

«Голованівськліс»  виключити з порядку денного 25 сесії та перенести на 

розгляд чергової сесії районної ради. 

Прошу голосувати за дану пропозицію. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

 Питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних постійних 

комісіях. 

 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 

денного сесії і прийняти його за основу. 
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Чи є інші пропозиції? 

Немає. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 

Немає. 

 

Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Дякую. Питання вносяться до порядку денного. 

 

Нагадую, що відповідно до Регламенту районної ради для доповіді 

надається до 45 хвилин, інформації до 15 хвилин, виступу – до 10 хвилин. 

Немає заперечень? Немає. 

 

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного  «Про 

внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 

2013рік».   

Слово для інформації надається начальнику фінансового 

управління райдержадміністрації В.С. Дударю. 

 

Дудар В.С.: 

Шановні депутати! 

Необхідно збільшити видатки районного бюджету на 288000 грн. (загальний 

фонд -288000 грн.) за рахунок іншої додаткової дотації з сільських бюджетів 

у сумі 288000 грн., зменшити видатки районного бюджету за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот в сумі 258614 грн.  

Відповідні зміни вносяться до додатків 1, 2, 3, 5,  7 до даного рішення. 
 

Голова районної ради:  
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Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 356 (додається). 

 

  Наступне  питання «Про  стан виконання програми соціального і 

економічного розвитку Голованівського району на 2013рік за 9 місяців 

2013року». 

Слово для інформації надається Артвіх Ірині Олександрівні - 

заступнику голови  райдержадміністрації. 

 

Артвіх І.О.: 

Шановні  депутати та присутні!       

Пріоритетними завданнями економічного і соціального розвитку за 9 місяців 

2013 року стали: розвиток та відновлення виробництва, створення нових 

робочих місць, розвиток соціальної, гуманітарної та культурної сфер району, 

збереження культурної спадщини, відновлення культури у сільській 

місцевості, створення економічно сприятливого середовища для залучення 

інвестицій, реалізація інноваційно-інвестиційних проектів. 

 

На сьогодні можна говорити про успішні кроки по виконанню показників 

програми соціального і економічного розвитку району у звітному періоді. 

                                                             

Надходження до  бюджету 

За 9 місяців 2013 року надходження  податків  і  зборів  до  бюджетів  усіх  

рівнів збільшились на 1,7 %  до запланованих і складають  43148,5 тис. грн., а 

до січня-вересня 2012   року на 4,9 % виконання більше. 
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До місцевого бюджету при завдані 34933,2 тис. грн., мобілізовано 35986,3 

тис. грн., що становить 103,0 % до плану та 98,3 % до відповідного періоду 

минулого року. 

 

До державного бюджету при завдані 7482,1 тис. грн., мобілізовано 7162,2 

тис. грн., що становить 95,7 % до плану та 157,4 % до минулого року.  

 

А за 9 місяців виконання бюджету району (загальний фонд) склало 26381,3 

тис.грн, при плані 26322,9 тис.грн., що становить 100,2 %. 

 

Виконання плану надходжень до Пенсійного фонду України в 

Голованівському районі за 9 місяців 2013 року виконано на суму 60530,33 

тис.грн., при доведеному завданні 60570,03 тис.грн., і виконання склало 

99,9% до доведеного плану та 105,8% до попереднього року.  

 

Заборгованості по виплаті пенсій та допомог станом на 01.10.2013 немає. 

 

Фінансові  результати,  доходи  населення 
Станом на 01.10.2013 підприємствами і організаціями основного кола 

звітуючих підприємств району одержано фінансовий результат в сумі  + 

448,2 тис. грн. 

Прибутки від звичайної діяльності в поточному році  отримано 

підприємствами основного кола на суму  +    2468 тис.грн., а збитки 

складають  - 2019,8 тис.грн. 

Підприємства, які отримали прибуток 57,1 %, а збиток-42,9%. 
 

Середньомісячна заробітна плата 

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників в Голованівському 

районі за І півріччя 2013 року становить 2612 грн. В порівняні з 

минулорічним показником середньомісячна заробітна плата збільшилась на 

110,1 %. І до обласного показника склало -102 % (в області -2564 грн). 

Програмний показник затверджено на кінець року 2738 грн., який буде 

виконано. 

 

Найнижчий рівень  заробітної плати спостерігається на підприємствах, де 

працівники не відпрацьовують повний робочий день, тиждень, при цьому 

дотримуються мінімального розміру заробітної плати, встановлено 

законодавством при погодинній оплаті праці.  

          

Промисловість 

На  території  району  працюють підприємства  основного  облікового кола, 

якими за  січень- вересень 2013 вироблено  промислової  продукції  в 

порівняних цінах   на  суму   1 676 634,3 тис.грн. (107,02 %).  Збільшено в 

галузях: в металургії , харчовій. 
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А  реалізована товарна продукція  за 9 місяців  2013 року склала  1  291 371,3 

тис.грн. (100,9 %)  при програмних показниках -107%. 

 

По підприємствах ТОВ «Метсервісгруп»- зменшено реалізацію із за 

споживчого попиту, а  в травні –вересні ТОВ «РапсоДія» не працювало у 

зв‘язку з відсутністю замовлень на переробку сировини і проведенню 

реконструкції по збільшенню потужностей.  

 

Інноваційна діяльність 

Кількість інноваційно-активних підприємств 4, що складає 44,4% від 

загальної кількості промислових підприємств. ТОВ «ПФК» займає найбільшу 

частку обсягів випуску  промислової продукції та залучення інвестицій в 

економіку району і як і  в попередніх роках  є інноваційно - активним 

підприємством. Технологічне устаткування, встановлене на комбінаті, 

дозволяє переробляти нікелеві руди з отриманням із них феронікеля.   

 

До  2015 року  впровадження нових інноваційних технологій на ТОВ»ПФК»: 

зміна схеми очищування фільтрувального каналу гранульованих шлаків, 

використання тепла відходячих газів трубчатих обертових печей, 

впровадження технології водо вугільного палива 

 

В 2013 році  розроблено проект пиловугільного палива для переводу 4 печей 

випалку Ш4,5470 М на вугільне паливо. Даним проектом передбачається 

будівництво об‘єктів пиловугільного палива для переводу 4-х печей випалу 

ш4,5470м на вугільне паливо на ТОВ «Побужський феронікелевий 

комбінат», що дозволить забезпечити здешевлення виробничого процесу 

випалу шихти в випалювальному цехові на ТОВ «ПФК», так як підприємство 

має достатньо енергоємне виробництво щодо природного газу.  

 

Рішенням даного проекту передбачається рішення по прийому, складуванню, 

приготуванню вугілля для подальшого використання в якості палива при 

переводі трубчатих обертових печей з природного газу на пиловугільне 

паливо. Капітальні інвестиції склали більше 151 млн.грн. 

 

Створення  робочих  місць 

Згідно програми зайнятості Голованівського району на 2013 рік  заплановано 

на протязі року створення 354 нових робочих місць.  

 

За даними Пенсійного фонду України за січень-вересень  2013 року створено 

509 робочих місць.(143,7%). 

 

Ліквідовано  204 робочих місць, з них за рахунок: працівників у юридичних 

осіб - 21, працівників у фізичних осіб-148, закрито фізичних осіб підприємців 

– 35. 
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За даними управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

протягом  9 місяців  2013 року  робочою групою  було здійснено обстеження 

149 суб‗єктів підприємницької діяльності  щодо наявності трудових 

договорів між працівниками і роботодавцями. В ході обстеження виявлено 20 

порушень  законодавства про працю, 12 яких було усунуто. 113 матеріалів 

передані в прокуратуру району для подальшого реагування. Через засоби 

масової інформації серед населення проводиться роз‘яснювальна робота 

щодо неухильного дотримання законодавства з оплати праці та трудових 

відносин, недопустимості використання робочої сили з порушенням 

трудового законодавства. Проводиться моніторинг середньооблікової 

чисельності працівників, зокрема тих, що виконують роботи за договорами 

цивільно-правового характеру та за яких сплачуються податки і збори 

(обов‘язкові платежі). 

 

Електроенергія 

Станом на 01.10.2013 року поточна заборгованість за електроенергію 

складає 728,777 тис.грн. (найбільшу частку в заборгованості займає 

населення району -96 %), але менше до початку року на 29,13  тис.грн.  З 

підприємств постійними боржниками є музей ракетних військ , ККП. На 

сьогодні розрахувалися частково.  

    

Послуги 

Обсяг реалізованих послуг склав всього 9207,4 тис.грн. Реалізовано послуг 

населенню 1324 тис.грн. Реалізовували послуги 12 підприємств. Частка 

послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі реалізованих послуг -

14,4%. На одну особу-41,25 грн. 

 

Найгірше спрацювало порівнюючи із минулим періодом: ПрАТ 

«Голованівське АТП №13539». А за рахунок підприємств ТОВ «Ємилівське 

ХПП», ТОВ «Голованівське ХПП», ТОВ  «Укрмайнінг ЛТД»  та ПП 

«Автотурсервіс»  збільшився обсяг послуг.  

 

Ринок  праці 

 Протягом 9 місяців 2013 року на обліку в Голованівському районному 

центрі зайнятості перебувало  1595 осіб з числа шукаючих роботу.  

 

Із загальної кількості: 

Працевлаштовані службою зайнятості 840 осіб, направлено на професійне 

навчання, підвищення кваліфікації 275 осіб. 

 

Станом на 01.10.2013 на обліку в районному центрі зайнятості залишилось 

перебувати  388 безробітних. 
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Протягом звітного періоду поточного року з підприємствами, установами та 

організаціями укладено 84 договорів на 607 особи з числа безробітних щодо 

організації тимчасових  та громадських робіт.  В даних роботах взяли участь 

593 осіб з числа безробітних. Тимчасові роботи проводилися на 

сільськогосподарських підприємствах району по виконанню 

сільськогосподарських робіт, громадські роботи – при Голованівському ККП 

та при Шепилівській сільській раді по благоустрою території та Побузькому 

«Аква - сервіс  07». 

В районному центрі зайнятості зареєстровано 97 трудових договорів між 

фізичними особами та найманими працівниками. 

 

Протягом січня  -  вересня 2013  року надійшла інформація від роботодавців 

про 1114 вільних робочих місць від   164 роботодавців. 

 

Станом на 01.10.2013  в базі даних РЦЗ зареєстровано  61 вакансій. 

 

Навантаження на одне вільне робоче місце по району становить  6,4 особи з 

числа шукаючих роботу.  

Рівень безробіття – 2,15% 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

В районі зовнішньоекономічною діяльністю займалися: ДП «Голованівське 

ЛГ», ТОВ КЛК», ТОВ «Каолін Буга», ТОВ «Олександрія Лідер», ТОВ 

«Відродження» та  АФ «Голованівськ». 

 

Експортувалася продукція до країн світу: Молдова, Литва, Росія,  Чехія, 

Польща, Панама, Турція. 

 

Експорт склав 370,8 тис.дол.США, або 15,2 %. На одиницю населення  11,7 

дол.США. Затверджено Програмою показник 101,4%. 

Імпорт склав 114,4 тис.дол.США або 26,5%. Причиною зниження експорту 

стало споживання на внутрішньому ринку продукції (пелет) ТОВ 

«Відродження» . 

 

Інвестиційна  та  будівельна   діяльність 

Прямі іноземні інвестиції за І півріччя 2013 року склали  5311,4тис.дол.США, 

що відповідно темп росту до попереднього року -217,3% та 5% до загального. 

 

На одну особу 166 дол.США, що в 2 рази перевищує програму соціального і 

економічного розвитку, заплановано 115%. 

А темп зростання іноземних інвестицій склав 234,5% проти рівня 2012 року. 

На одну особу 179,4 дол.США. 

 

Інвестиції залучалися: 
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ТОВ «РапсоДія», ТОВ «Відродження», ТОВ птахокомбінат «Грузянка», 

АФ»Зоря», АФ»Промінь», СТОВ «Крутеньке» , АФ «Хлібороб», СТОВ 

«Манжурка», СТОВ «Троянське», ТОВ »Гелікон –Д», ТОВ «Укрмайнінг 

ЛТД», Кінний клуб «Мустанг». 

 

За І півріччя  2013 року  капітальні інвестиції  становлять – 18,731 млн.грн. 

або 1,7% до загальнообласного обсягу.на одну особу становлять 585,6 грн. 

Звітували  ТОВ «Відродження», ДП «Голованівське лісове господарство», 

ПП «АВКУБІ»,  ТОВ «КЛК» інші. 

            

У січні – вересні  2013 року виконано будівельних робіт на 1114 тис.грн. , що 

склало 0,4% до загального обсягу. 

Прийнято в експлуатацію житла у 1  півріччі 2013 -335 м2, або 7,1% до рівня 

2012 року 

                                                                  

Сільське лісове  господарство 

У розвитку агропромислового комплексу району зв‘язку з погодніми 

умовами  спостерігається спад  ВП до відповідного періоду минулого року. 

Так, за 9 місяців  2013 року  обсяги валової продукції сільського 

господарства склали 192,775 млн.грн. (за оперативними даними) – 90%, і у 

сільськогосподарських підприємствах  116,365 млн.грн. – 76,4%. 

Затверджено Програмою ріст 2%.  

 

Застосовуються новітні наукові розробки по внесенню мінеральних добрив 

та по агротехнічним прийомам обробітку ґрунту.  

Впроваджуються нові сорти зернових, технічних культур та нові технології з 

нульовою та мінімальною системою обробітку ґрунту.  

 

Станом на 018.10.2013 посіяно : озимий ріпак-210 га, озимої пшениці 9500 

(95%), озимого ячменю 1990 (71%) та   зібрано кукурудзи -53 тис.тонн, 

соняшника 37 тис.тонн, сої -11,5 тис.тонн. 

 

Виробництво тваринної продукції   по всіх категоріях станом на 01.10. 2013 

склало : 

м‘ясо- 19900 тонн-101 %, 

молоко – 8200 тонн -100,2%, 

яйця – 13,900 млн.шт. - 101%, 

 

а у с/г підприємств  

м‘ясо- 26 тонн-84 %, 

молоко – 155,9 тонн -106% 

яйця – 0  млн.шт. - 0%. 

 

Наявність поголів‘я  всі категорії  на кінець місяця : 
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Велика рогата худоба по району – 3,800 тис. гол. -103 %, 

у т.ч. корови -1,960 тис. гол.-103%, 

свині – 12,800 тис. гол.-100%, 

птиця  208 тис. гол.- 109%, 

вівці, кози – 3,800 тис. гол. – 109%, 

коні – 212 тис. гол. -101%. 

 

Наявність поголів‘я  у с/г підприємств 

Велика рогата худоба по району - 128 гол. -124%, 

у т.ч. корови -60 гол.-120%, 

свині –290 гол.-103 %, 

птиця  0 гол.- 0 %, 

вівці, кози – 1417гол. – 123%, 

коні-20 гол. -100%. 

Окремі господарства мають площі посіву овочів, в тому числі і на   

крапельному зрошенні. 

 

Сільськогосподарські підприємства району надавали особливого значення 

ресурсозберігаючим технологіям вирощування сільськогосподарських 

культур, а саме: використовували широкозахватні агрегати, комбіновані 

машини для швидкісного поверхневого обробітку ґрунту. Тим самим 

заощаджували кошти, скорочували терміни підготовки ґрунту під посів 

озимих культур нарощуючи вміст гумусу в ґрунті. Продовжується оновлення 

техніки сучасними ґрунтообробними, посівними та збиральними машинами, 

тракторами.  

 

У 2013 році по державних програмах фінансування сільського господарства 

не надано коштів з державного бюджету . 

Проведено 4 засідання комісії на яких розглядалися питання підвищення 

ефективності землекористування, перегляду ставок орендної плати за 

використання земель, водного фонду, де було переглянуто договори по всіх 

селищних та сільських радах. 

 

За 9 місяців 2013 року у сільськогосподарських підприємствах району 

середньомісячна заробітна плата на одного працюючого складає  1878  грн. 

(108%).   За вересень місяць 2013 року - 1841 грн. Найнижча заробітна плата 

в таких господарствах:   ЗАТ АФ «Ятрань», ТОВ АПК «Розкішна», а 

найвища -ТОВ АФ «Хлібороб» (2169 грн.), ТОВ АФ «Урожай» (20618грн). 
       

Придбано техніки сільськогосподарськими виробниками 30 одиниць на суму  

1064 тис.грн., з них 11 одиниць вітчизняного виробництва (913 тис.грн), 19 –

іноземного -9151 т ис.грн . З них :8 тракторів, 5 комбайнів, - оприскувач, 9- 

грунтообробна,3- посівна. 

 

ЖКГ  
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Так, станом на  01.10.2013 заборгованість за житлово-комунальні послуги по 

Побузькому комунальному підприємству «Аква - сервіс 07» населенням 

складає  469,171 тис.грн., а по Голованівському комбінату комунальних 

підприємств – 52,3 тис.грн. 

 

Основні заходи які вживалися щодо зменшення збитковості фінансово-

господарської діяльності підприємств сфери житлово-комунального 

господарства та зменшення заборгованості населення за наданні житлово-

комунальні послуги - поосельні обходи, 

передано справи до суду 

 

Побузькою селищною радою було проведено роботу щодо інформування 

населення про безпеку використання газу в побуті через засоби масової 

інформації та надані доручення керівникам КП «Аква-Сервіс 07» та 

Побузької газової дільниці щодо неухильного використання усіх запобіжних 

заходів наведених в листі. 

Дороги 

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. 
 

В 2013 році проводилися роботи по зимовому утриманню, ямковому 

ремонту, покосу трав, видаленню порослі, фарбуванню дорожніх знаків, 

металевої бар‘єрної огорожі, а саме: 

- на а/д Ульяновка-Миколаїв пофарбовано 2085 м бар‘єрної огорожі, 272 

дорожніх знака, 191 сигнальний стовпчик. 

- на а/д Тальне-Камянече-Нерубайка-Голованівськ-Ульяновка зроблено 

ямковий ремонт на 26 км. – 2116 м2 

- на а/д Голованівськ-Люшнювате зроблено ямковий ремонт на 15 км – 

958 м2. 

 

На даний час ще не закінчений ямковий ремонт на 85 км. (по причині 

недостатнього фінансування та відсутності матеріалів). 

           

В 2013 році надійшло від податку з власників транспортних засобів та інших 

машин, збору першу реєстрацію засобів та збору за провадження деяких 

видів підприємницької діяльності  кошти в сумі  146,5 тис.грн 
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Сільськими, селищними радами протягом 2013 року на утримання доріг 

використано  85,969 тис.грн. 

 

За даними філії «Голованівський райавтодор» станом на 01.10.2013 виконано 

ремонтних робіт на суму 4 млн.603 тис.грн., кошти на експлуатаційне 

утримання доріг місцевого значення спрямовані в сумі 2965 тис.грн., на 

дороги державного значення – 2 млн.113 тис.грн., по прямих договорах 1 

млн.544 тис.грн. 

  

Відремонтовано комунальних доріг на суму 74,6 тис.грн., поточний ремонт 

місцевих доріг 22,7 тис.грн. 

             

На сьогодні за рахунок субвенції з державного бюджету  фактично надійшло 

на ремонт доріг 359,542 тис.грн.  

 

З початку року на автодорогах району працівниками Голованівського ВДАІ 

УМВС України в Кіровоградській області було виявлено 448 порушень 

правил дорожнього руху і складено протоколи. На порушників Правил 

дорожнього руху накладено адміністративних стягнень на суму 53,472 тис. 

грн., стягнуто 12,300 тис.грн. 

 

Транспорт 

Згідно статистичних даних вантажні перевезення автомобільним 

транспортом в районі за січень- вересень  2013 року склали – 26,1 тис.тонн, 

що складає 87,6% до рівня минулого року.  

 

Вантажооборот -6,3 млн.ткм. і до 98 місяців 2012 року -96,3 %. 

Пасажирські перевезення склали 137,3 тис.чол. або 51,1 % до рівня 

попереднього року, а пасажирооборот -6,4 млн.пас.км, що склало 85,6%. 

 

19.09.2013 було проведено конкурс з перевезення пасажирів на 

внутрішньорайонних автобусних маршрутах  єдиним учасником якого було 

комунальне підприємство «Голованівський комбінат комунальних 

підприємтв», яким було запропоновано чотири маршрути загального 

перевезення  смт. Голованівськ – с. Ємилівка, смт. Голованівськ –   

с.Клинове,  смт. Голованівськ – с. Цвіткове, смт. Голованівськ – с. 

Люшнювате. Відповідно будучи єдиним учасником  переможцем стало 

Голованівське ККП. 

 

На даний час перевезення пасажирів відбувається згідно із затвердженими 

паспортами маршрутів. 

 

Здійснюються відповідні заходи під контролем райдержадміністрації. 

Зокрема: 
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Голованівським ВДАІ УМВС України в Кіровоградській області постійно 

ведеться облік дорожньо-транспортних пригод та проведення аналізу причин 

їх виникнення для запобігання дорожньо-транспортному травматизму. Так у 

2012 році в районі було скоєно 40 ДТП в яких загинуло 5 чоловік та 

травмовано 19, а за 8 місяців  2013 року  було скоєно 25 ДТП, в яких 

загинуло 3 чоловік та травмовано - 7.  

 

Демографічна ситуація 

Чисельність наявного населення в районі становить 31,967 тис.чол.,  

 з них сільське -19,748 тис.чол., міське -12,219 тис.грн. 

смт.Побузьке 6069 чол., смт.Голованівськ-6129 чол.  

Народилося 141 чол., померло -264 осіб. Природній приріст -123 чол. 

Прибуло 198 осіб, а вибуло 203 чол. 

 

Роздрібний  товарообіг 
Роздрібний товарооборот  за І  півріччя  2013 року склав усього –  132 373,2  

тис.грн., індекс фізичного обсягу роздрібного товарооботу  у % до 

відповідного періоду в порівняних  цінах попереднього року 112,3%. Також 

цей показник перевищує запланований у Програмі соціального і 

економічного розвитку району на 2013 рік (105%). 

На одну душу 247,76 грн.  

Добре працювали ТОВ «Агротоп», ФГ «Колосок», ТОВ «Катя», ПП 

«Дніпро», ТОВ «Укрпалетсістем». 

       

Малий  бізнес, підприємницька  діяльність 

 В районі налічується  1694 суб‘єктів   малого підприємництва,  з них: 430 

юридичних осіб (включаючи філії, установи)  та 1264  фізичних осіб. 

 

За 9 місяців поточного року  зареєстровано 61 фізичних осіб-підприємців, та 

осіб – 4 юридичних. 

 

Працює Дозвільний центр з видачі дозвільних документів. Протягом 9 

місяців звітного року  до Дозвільного центру зверталися 71 суб»єкт 

господарювання, 18  з яких, отримали інформаційно – консультативні 

послуги,  а також  видано  33 дозвільних  документів та  20 відмовлено. 

 

При райдержадміністрації функціонує «гаряча лінія» за телефоном 2-19-30 з 

метою надання інформаційно-консультативних послуг суб‘єктам 

підприємницької діяльності. Консультації надають спеціалісти управління 

економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури, 

державний реєстратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації, 

центру підтримки та розвитку підприємництва  
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Центром підтримки та розвитку підприємництва надано 7 консультацій з 

юридичних, фінансових питань та з питань відкриття власної справи.  

 

Комісії 

Протягом січня –  вересня 2013  проведено 18  засідань  комісії з питань 

забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.        

 

Також 9 засідань робочої групи по легалізації заробітної плати та тіньової 

зайнятості населення. Робоча група по легалізації заробітної плати та тіньової 

зайнятості   регулярно, у встановлені графіком дні, здійснює перевірки 

суб‘єктів господарювання по легалізації заробітної плати та «тіньової» 

зайнятості. Щомісяця проводяться засідання  робочої групи, на яких 

обговорюється проведена робота з  виявлення порушень  трудового 

законодавства.   

 

Діє комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків на 

сьогоднішній день проведено 13 засідань  комісій, на які розглядалися 

питання: 

щодо заборгованості єдиного соціального внеску на 

загальнообов‘язкове соціальне страхування та  по сплаті платежів до 

бюджетів усіх рівнів; 

про стан надходжень відрахувань страхових внесків до бюджету 

Пенсійного фонду в Голованівському районі та фактори, які впливатимуть на 

збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду; 

щодо затвердження графіку погашення заборгованості зі сплати 

єдиного соціального внеску  та по сплаті платежів до Пенсійного фонду в 

Голованівському районі по підприємствам-боржникам  

 

Проведено 2 засідання комісії з питань санації, реструктуризації та 

банкрутства підприємств. 

  

Виконання заходів обласної програми 

«Центральний регіон -2015» 

Станом на 28.10.2013 року виконано  190 проектів на загальну суму більше 

602,959 млн.грн. 

 

З них 33 інвестиційних і сума залученого капіталу становить 533,806 тис.грн. 

з інвестиційних проектів у 2011 році, як і було заплановано програмою, 

завершено реалізацію їх стовідсотково та і 2012 році – 11, а вже у 2013- 11.  

Соціальних-157, на суму більше 69,153 млн.грн. 

 З них: 

             в галузі освіта – 36 на суму 3 млн. 877 тис.грн. 

             в медицині – 31 на суму 4 млн.560 тис.грн. 
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             в спорті – 12 на суму 491,6 тис.грн. 

             в культурі – 14 на суму 1 407 тис. грн. 

             інші – 38 на суму 18 млн.958 тис.грн. 

на дороги залучено 40 млн.777 тис.грн. (включена дорога державна 36 

млн. грн.) 

          освітлення – залучено 501 тис.грн. 

Всього залучено коштів по програмі разом із розпочатими об‘єктами  634,537 

млн.грн. 

  

Проаналізувавши виконання  програмних показників можна зробити 

висновок, що програмні завдання виконано, хоча на сьогодні існує ряд 

проблем, у вирішення яких необхідно втрутитися. 
             

Тобто залишаються проблемні  питання: 

-         фінансові результати великих підприємств, які є від‘ємними,  

-   спад  валової продукції сільськогосподарського виробництва  до 

відповідного періоду минулого року, 

-  залишається велика заборгованість за спожиті енергоносії та комунальні 

послуги населенням, 

-    невиконання доходної частини  бюджету , 

-    залишається податковий борг до зведеного бюджету,  

-    природній приріст мінусовий, тобто смертність перевищує 

народжуваність,  

-  недостатність коштів на будівництво очисних споруд Голованівської 

центральної районної лікарні, на  будівництво та ремонт  автомобільних  

доріг, реконструкції дитячої музичної школи,   Голованівської ЦРЛ. 

 

Рейтингова оцінка діяльності Голованівської РДА  

за період січень-вересень 2013р  

(станом на 5 грудня 2013 ) 

Назва показника Місце за 

рейтингом 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва 19 

Рівень доходів місцевих бюджетів 20 

Податковий борг до зведеного бюджету 19 

Введення в експлуатацію житла 19 

Рівень оплати за спожиту електроенергію 17 

Рівень оплати за спожитий природній газ 15 

Темп зростання заборгованості по внесках до 

Пенсійного Фонду  

15 

Природній приріст чисельності населення  12 

Темп заборгованості по житлово-комунальних 

послугах 

10 

Темп зростання обсягу експорту товарів 9 
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Обсяг податкових надходжень 9 

Коефіцієнт покриття експорту імпортом 6 

Рівень зареєстрованого безробіття 5 

Середньомісячна заробітна плата 4 

Створення нових робочих місць 3 

Приріст роздрібного товарообороту 1 

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій 1 

Обсяг реалізованої промислової  продукції  на 1 особу 1 

Центральний регіон - 2015  

інвестпроекти 3 

соцпроекти 1 
 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 357 (додається). 

 

 Третє питання порядку денного «Про  програму соціально-

економічного розвитку Голованівського району на 2014рік». 

 Доповідає – Артвіх Ірина Олександрівна. 

 

Артвіх І.О.: 

Шановні  депутати та присутні! 
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Програма економічного і соціального розвитку Голованівського району на 

2014 рік розроблена відповідно до завдань і положень, визначених такими 

законодавчими та нормативними документами, а саме: 

- Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», 

- Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 

23 жовтня 2013 року № 511-р «Про розробку проекту  

програми соціального і економічного розвитку  

Кіровоградської області на 2014 рік». 

Методичною основою розроблення програми є Закон України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України».  

  
Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2014 

рік є підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 

району, поліпшення матеріального добробуту населення. 

 

Пріоритетом буде             1.Зміцнення  промислового  потенціалу  та  

утвердження  конкурентоспроможного аграрного сектора економіки  

району 

Для зміцнення промислового потенціалу будуть вживатися заходи щодо: 

- Розвитку і модернізації ДП «Межиріцький вітамінний завод» 

ДАК »Укрмедпром», 

- Будівництва овочесховища на базі ТОВ «КЛК»,  

- Будівництво 3  міні гідроелектростанцій  ТОВ 

"Гідроенергоінвест" на території сіл Перегонівка, Полонисте, 

с. Давидівка, потужністю 200 кВт кожної, 15 робочих місць 

- Відновлення кар'єру по виробництву чарнокіту на базі 

Лебединського родовища та інше 

Для утвердження конкурентоспроможного аграрного сектора економіки  

району будуть  вживатися заходи щодо: 

- впровадження новітніх технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, розширення площ під 

високорентабельними технічними культурами (с/г 

виробники); 

- технічне переоснащення  сільськогосподарських  підприємств  

шляхом придбання  сільськогосподарської техніки  

- сприяння  реалізації  сучасних інвестиційних проектів  у сфері  

овочівництва , тваринництва. 

 

Пріоритет                    2. Розбудова  та  модернізація  інфраструктури, що 

сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості сіл і селищ району 

Для  забезпечення  реалізації  даного  напряму  будуть  вживатися  заходи  

щодо:  

- розширення мережі Інтернет, 
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- реконструкція  доріг  комунальної  власності , 

- реконструкція систем опалення  в загальноосвітніх школах , 

- створення товариств  співвласників  багатоповерхових  

будинків ( смт.Побузьке); 

- реконструкція та ремонт  систем  водопостачання  ; 

- впорядкування сміттєзвалищ у населених пунктах. 

 

Пріоритет                  3.   Підвищення   бюджетоспроможності   району 

Для забезпечення реалізації даного напряму будуть вживатися заходи щодо:  

- підвищення платіжної дисципліни платників;  

- скорочення податкової заборгованості;  

- детінізації доходів при здійсненні господарської діяльності 

підприємств; 

- легалізації  «тіньової»  найманої  робочої  сили. 

 

Пріоритет          4. Створення сприятливого клімату для малого та 

середнього бізнесу 

Для забезпечення реалізації даного напряму будуть вживатися заходи щодо:  

- розвитку сучасної інфраструктури підтримки підприємництва 

та забезпечення ефективної роботи діючої громадської  

організації «Голованівський районний Центр підтримки і 

розвитку підприємництва, забезпечення роботи Дозвільного 

центру з видачі дозвільних  документів та Центру надання 

адміністративних послуг 

 

               Пріоритет              5. Забезпечення  соціальної спрямованості    

економічного зростання 

Для забезпечення  реалізації  даного напряму будуть вживатися заходи щодо:  

- забезпечення продуктивної зайнятості працездатного 

населення та підвищення оплати праці;  

- створення умов щодо рівного доступу до здобуття освіти, 

розвитку дошкільної освіти;  

- придбання шкільного автобуса для перевезення  дітей, що 

проживають у сільській місцевості с.Троянка); 

- забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, 

поліпшення стану здоров‘я населення району, поліпшення 

матеріально-технічної бази сфери охорони здоров‘я;  

- розбудови культурно-мистецького простору та збереження 

культурної спадщини, розвитку фізичної культури та спорту , 

а саме: 

( закінчення реконструкції музичної  школи  смт.Побузьке),  

( будівництва храмів). 

          

Пріоритет                                        6. Сім’я, діти та молодь 
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- Розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу (створення 1 прийомної сім‘ї ); 

- Профілактика негативних проявів  у молодіжному  

середовищі, 

 

Основні проблемні  

питання соціально-економічного розвитку району, заходи,  

які вживаються райдержадміністрацією щодо їх вирішення, 

ефективність цих заходів 
№ 

з/п 

 

Зміст завдання, 

проблемного 

питання 

Обґрунтування 

необхідності 

вирішення  

питання 

Пропозиції щодо шляхів 

вирішення проблемного 

питання 

1 Незадовільний стан   

автомобільних   доріг   

Дефіцит  коштів передбачених на  

фінансування на утримання 

автомобільних доріг загального 

користування  

Покращення автомобільного 

сполучення, економія 

транспортних витрат, зниження 

показників аварійності 

 

Збільшення фінансування на 

утримання автомобільних 

доріг загального 

користування,  

співфінансування  

за кошти державного і 

обласного бюджету 

2. Будівництво очисних 

споруд Голованівської 

центральної районної 

лікарні 

 

(виготовлена 

проектно-кошторисна 

документація) 

Відсутність коштів у місцевому 

бюджеті для проведення 

будівництва очисних споруд 

(потреба 1,7 млн.грн.)    

Посприяти у виділенні коштів 

із обласного фонду охорони 

навколишнього середовища 

для будівництва цього об‘єкту, 

або надання субвенції з 

державного бюджету 

3. Капітальний ремонт 

дитячого відділення , 

приймального 

відділення, вестибюля 

і сходової клітини в 

Голованівській ЦРЛ  

 

(виготовлена 

проектно-кошторисна 

документація) 

Недостатньо коштів у районному 

бюджеті для фінансування 

проекту. 

 

Виконання заходів поліпшить 

умови перебування хворих,  

покращить  надання медичних 

послуг 

 

(620 тис.грн.) 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам  

4. Капітальний ремонт 

Побузької музичної 

школи, корпусу №2 по 

вул. Шкільній, 9 

смт.Побузьке 

 

(виготовлена 

проектно-кошторисна 

документація) 

Недостатньо коштів у районному 

бюджеті для фінансування 

проекту. 

 

Виконання заходів поліпшить 

умови навчання учнів 

(потреба коштів в сумі 520,588 

тис.грн) 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 
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№ 

з/п 

 

Зміст завдання, 

проблемного 

питання 

Обґрунтування 

необхідності 

вирішення  

питання 

Пропозиції щодо шляхів 

вирішення проблемного 

питання 

5. Реконструкція старого 

гінекологічного 

відділення 

Голованівської ЦРЛ 

Недостатньо коштів у районному 

бюджеті для фінансування 

проекту.  

 

(Потреба в сумі 2,5 млн.грн). 

 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

6. Реконструкція тильної 

сторони приміщення 

Голованівської ЦРЛ   

(продовження 

ремонтних робіт, 

виготовлена проектно-

кошторисна 

документація) 

Недостатньо коштів у районному 

бюджеті для фінансування 

проекту.  

 

(Потреба в сумі майже 1млн.грн). 

 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

7. Реконструкція 

інфекційного 

відділення 

Голованівської ЦРЛ 

Недостатньо коштів у районному 

бюджеті для фінансування 

проекту.  

 

(Потреба в сумі майже 1млн.грн). 

 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

8. Реконструкція 

Побузької ЗШ 

Недостатньо коштів у районному 

бюджеті для фінансування 

проекту.  

 

(Потреба в сумі майже 1млн.грн). 

 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

9. Реконструкція дитячої 

музичної школи 

смт.Голованівськ   

Недостатньо коштів  

(Потреба в сумі майже 0,780 

млн.грн). 

 

 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

10 Реконструкція 

Шепилівського 

дитячого садка  

Недостатньо коштів  

(Потреба в сумі майже 0,780 

млн.грн). 

 

Посприяти у виділенні  коштів 

субвенції державного бюджету 

місцевим бюджетам 

 

Промисловість 

У 2014 році  планується  отримати  обсягів  промислового  виробництва в 

сумі   2156,022 млн.грн що складе 102,6% порівняно з 2013 роком. 

 

Реалізована товарна продукція становитиме 1798 ,6 млн.грн., або очікується 

ріст на 3%. 

 

Розвиток мінерально- сировинної  бази району 
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На території Голованівського району налічується 16 родовищ корисних 

копалин місцевої сировини. На північ від села Лебединка розташоване 

родовище гранітів, частина якого оцінена на блочний камінь. Подано заяву –

клопотання приватним підприємством «АВКУБІ» про розгляд матеріалів 

щодо погодження клопотання про надання спеціального дозволу за 

користування надрами з метою геологічного вивчення , в тому числі 

дослідно- промислової розробки Лебединського родовища чарнокітів -

корисних копалин загальнодержавного значення. 

В 2014 році на базі Лебединського кар‘єру буде  відновлено роботу та 

створено 150 робочих місць. 

 

Споживчий ринок,   послуги  

Головною  метою у 2014 році є задоволення потреб споживачів у 

продовольчих та промислових товарах, побутових, комунальних 

послугах, послугах  транспорту та зв’язку.  
 

Очікуваний показник -обсяг роздрібного товарообороту підприємств-

юридичних осіб, включаючи ресторанне господарство – усього -105%. 

           

У 2014 році буде введено в експлуатацію і реконструйовано:  

- приміщення під магазин непродовольчих товарів п/п Дудар 

П.С. смт.Голованівськ", 

- реконструкція магазину «Меліса» п/п Боровський В.І. 

смт.Голованівськ , 

- Проведено будівництво магазинів малої архітектурної форми 

п/п Чиж О.В.  

Обсяг реалізованих  послуг  очікується  в 2014  році  збільшити проти 

попереднього року на 7%. 

 

Зовнішньоторговельний  оборот 

У 2014 році очікується   здійснити  експорт  в обсязі  440 тис. дол. США, що 

складатиме до попереднього року 107,3 %.    

 

Транспорт  та  зв’язок 

Головною метою у 2014 році буде більш повне задоволення потреб 

господарського комплексу і населення району у вантажних і 

пасажирських перевезеннях, послугах зв’язку. 

Очікується перевезення пасажирів автомобільним транспортом  збільшити на 

10% до рівня 2013 року. 

     

Основні  завдання на 2014 рік: 

- збереження існуючої мережі маршрутів щодо охоплення 

автобусним сполученням сільських населених  пунктів 

району; 
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- оновлення основних виробничих фондів усіх видів транспорту 

та дорожнього господарства; 

- для  покращення  обслуговування  пасажирів  – відкриття  

нових  рейсів іншими суб‘єктами на конкурсних умовах. 

-  

На  даний  час  ВАТ «Укртелеком»  веде політику   щодо збільшення  

абонентів  ADSL, а саме  проникнення  цього виду швидкісного   Інтернету 

серед інших абонентів, а можливо  в майбутньому і заміни решти абонентів. 

             Телефонних  апаратів очікується  4680  одиниць (100%). 

 

Агропромисловий комплекс 

Головною метою у 2014 році буде створення сприятливих умов для 

розвитку високоефективного конкурентоспроможного аграрного 

комплексу району та забезпечення продовольчої безпеки. 

В економіці району основне місце належить сільському господарству.  

Площа сільгоспугідь становить 71002 га, в тому числі ріллі 67030 га. 

Провідна роль у підвищенню ефективності роботи агропромислового 

комплексу району належить збільшенню валового виробництва 

сільськогосподарської продукції за рахунок інтенсивних чинників і в першу 

чергу підвищення продуктивності землі та тваринництва. 

2. Головною проблемою розвитку галузі сільського господарства є не 

стабільність, не передбачуваність та не прогнозованість цінової ситуації в 

державі з відповідним паритетом цін, що безпосередньо впливає на 

собівартість продукції та структуру виробництва сільгосппродукції.  

   

Мета програми  ( сфери діяльності) на 2014 рік.  

Метою програми є забезпечення продовольчої безпеки області та району, 

збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, що дасть 

можливість забезпечити населення та ринок сільськогосподарською 

продукцією та продуктами харчування до науково – обґрунтованих норм 

споживання, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського 

виробництва, поліпшення умов життєдіяльності сільського населення. 

      

4.Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2014 рік ( з урахуванням 

пріоритетних напрямків, визначених Стратегією економічного та 

соціального розвитку Кіровоградської області на період до 2015 року) . 

 

Програмою соціально – економічного розвитку планується забезпечити 

виробництво в 2014 році продукції тваринництва по всіх категоріях 

господарств на рівні 65461 тис. грн. в тому числі виробити молока 10400 

тонн, м‘яса 2230 тонн. 

Середньомісячна заробітна плата в 2014 році  становитиме 2350 грн., і 

планується вище рівня  2013 року на 12%. 
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Стан справ у переробній галузі району сутєво покращиться. В районі введено 

в експлуатацію потужності по переробці соняшнику та ріпаку  ТОВ «Рапсо-

Дія», а також розширено виробничі потужності ТОВ «Відродження» 

(проведено реконструкції лінії по виробництву олії). Крім цього  ТОВ «КЛК» 

збільшило виробництво борошна пшеничного та планує ввести в 

експлуатацію власний елеватор для виробничих потреб ємкістю 50 тис. тонн  

 

Інвестиційна діяльність 

Головною метою у 2014 році буде відновлення інвестиційної активності 

суб’єктів господарювання та ефективне використання інвестицій для 

модернізації виробництва і ровитку інфраструктури, розширення 

випуску  конкурентоспроможної продукції та послуг.   

 

Одним з найбільш вагомих джерел формування інвестицій в основний 

капітал є власні кошти підприємств і організацій. 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій очікується 9116 тис.дол.США , або ріст 

106 % до початку року.       

Інвестиції залучалися : 

ТОВ «РапсоДія», ТОВ «Відродження», ТОВ птахокомбінат «Грузянка», 

АФ»Зоря», АФ»Промінь», СТОВ «Крутеньке» , АФ «Хлібороб», СТОВ 

«Манжурка», СТОВ «Троянське», ТОВ »Гелікон –Д», ТОВ «Укрмайнінг 

ЛТД», Кінний клуб «Мустанг». 

 

Основними проблемами є: 

недостатність власних фінансових ресурсів підприємств для вирішення 

питань модернізації, реконструкції, оновлення виробництва. 

 

Пріоритетними  напрямками  інвестування є : 

Розвиток виробничої інфраструктури району в  

- в промислову (переробну)  галузь. 

- в сільське господарство 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 
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Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 358 (додається). 

 

Переходимо до розгляду наступного  питання «Про внесення змін 

та доповнень до програми розвитку малого і середнього підприємництва 

на 2013-2015роки». 

 Доповідає – Артвіх Ірина Олександрівна. 

 

Артвіх І.О.: 

Шановні   депутати  та  присутні! 

З метою забезпечення виконання заходів та основних показників  

Програми розвитку малого підприємництва  у Голованівському  районі 

на 2013-2015 роки та виконання Закону України «Про адміністративні 

послуги» від 06.09.2012 року  №5203, для стабільної  роботи центру 

надання  адміністративних послуг  просимо внести  доповнення  до 

Програми розвитку малого підприємництва  у Голованівському  районі 

на 2013-2015 роки, а саме: 

у розділі  V «Очікувані  кінцеві  результати  від  реалізації  Програми в  

динаміці  змін  цільових  показників»  додати абзац: 

 

У сфері надання адміністративних послуг  

З метою стабільної  роботи  Центру надання  адміністративних послуг  

заходи спрямовані на: 

− покращення матеріально-технічного забезпечення центру 

(комп‘ютери та оргтехніка, меблі, інше ); 

− видання інформаційних матеріалів, інформування суб'єктів малого і 

середнього підприємництва через ЗМІ про надання адміністративних послуг, 

діяльність центру надання адміністративних послуг, роз‘яснення порядку 

роботи Центру. 

У  розділ  Х   «Очікувані результати виконання Програми  та виконання 

показників у 2013-2015 роках» додати абзац слідуючого змісту : 
 

Для виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» від 

06.09.2012   №5203, з метою стабільної  роботи  Центру надання  

адміністративних послуг  при  фінансуванні  з державного бюджету 

забезпечувати співфінансування  з районного бюджету . 
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  2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Обсяг фінансування за рахунок 

районних, міських  бюджетів: 

 

- На розвиток  Центру надання 

адміністративних послуг   

 

- Обслуговування дозвільного 

центру    (для безперебійного 

функціонування програмного 

забезпечення автоматизованої 

інформаційної системи Реєстру 

документів дозвільного характеру) 

 

 

тис.грн. 

 

 

 

тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 359 (додається). 

 

 Наступне питання «Про  стан виконання Програми розвитку 

земельних відносин на 2007 – 2015роки».  

Слово має Рибак Ігор Федорович – начальник відділу 

Держземагенства у Голованівському районі. 

 

Рибак І.Ф.: 

Шановні депутати та запрошені! 

Рішенням сесії Голованівської районної ради № 167 від 17.10.2007 року 

затверджено Програму розвитку земельних відносин в районі на 2007-2015 

роки. 
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Головне завдання Програми полягає в ефективному розв‘язанні питань, 

пов‘язаних із проведенням робіт з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів та несільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів, з інвентаризації земель та з проведенням робіт із 

землеустрою, пов'язаних радикальним поліпшенням природокористування і 

охорони довкілля, забезпечення еколого - економічного обґрунтування 

сівозмін та впорядкування угідь, що дасть змогу підвищити відповідальність 

усіх суб'єктів господарювання за раціональне використання та якісний склад 

ґрунтів, зробити їх матеріально і морально зацікавленими у проведенні 

заходів щодо захисту та відтворення продуктивної сили землі та ін. 

 

Програмою розвитку земельних відносин у Голованівському районі на 2007-

2015 роки передбачено: створення автоматизованої системи ведення 

державного земельного кадастру, проведення робіт з нормативної грошової 

оцінки земель, інвентаризація земель, поновлення планово-картографічного 

матеріалу зйомок минулих років, розробки проектів землеустрою що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування 

угідь та охорони земель, встановлення меж прибережних захисних смуг. 

 

У рамках «Програми розвитку земельних відносин у Голованівському районі 

на 2007-2015 рр.» створена автоматизована система ведення державного 

земельного кадастру, в тому числі матеріально-технічне забезпечення, 

програмне забезпечення, збір інформації та заповнення банку даних.  

 

Впродовж 2013 р. виготовлені технічні документації з поновлення 

нормативно грошової оцінки земель населених пунктів  на територіях 

наступних сільських рад: Вербівська, Грузька, Ємилівська, Журавлинська, 

Клинівська, Красногірська, Крутеньківська, Лебединська, Липовеньківська, 

Люшнюватська, Межирічківська, Молдовська, Наливайківська, 

Перегонівська, Пушківська, Роздільська, Розкішненська, Свірнівська, 

Семидубська, Троянська, Шепилівська, завдяки чому надходження до 

бюджетів сільських рад зросте в 2-3 рази.  Але, через відсутність коштів на 

рахунках сільських рад, дану технічну документацію отримати не можливо, 

отже і використовувати її в роботі також. Тому, край необхідно, передбачити 

видатки в сумі близько 500 тис.грн. для погашення сільськими радами 

заборгованості за проведення робіт по поновленню грошової оцінки земель 

населених пунктів.  

 

Одне із питань Програми – проведення інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення державної власності за межами 

населених  пунктів. Протягом 2013 року завершено проведення даних робіт 

на територіях Капітанської, Клинівської, Липовеньківської, Люшнюватської, 

Межирічківської, Пушківської, Роздільської, Розкішненської, Свірнівської 

сільських рад. Роботи проводились за рахунок  коштів державного бюджету. 
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Вартість робіт становить 142,978 тис.грн. Державним підприємством 

«Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 

проведено роботи по інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів і на територіях  Голованівської 

селищної, Вербівської, Грузької, Ємилівської, Журавлинської, 

Красногірської, Крутеньківської, Лебединської, Наливайківської, 

Перегонівської, Семидубської, Троянської, Шепилівської сільських рад. Але 

матеріали не подаються на затвердження в зв‘язку з відсутністю коштів у 

сільських та селищних радах для оплати проведених робіт. Тому одне з 

першочергових питань залишається проплата за виконані роботи по 

вищезазначеним сільським радам.  

 

Відповідно до вимог ст. 126 Земельного кодексу України право власності, 

користування земельною ділянкою з 01.01. 2013 року оформляється 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 

06.09.2012 року № 5245-VI який набрав чинність з 01.01.2013 року, 

передбачено, що з дня набрання чинності цим Законом землі державної та 

комунальної власності в Україні вважаються розмежованими. 

 

Голова районної ради:  

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 360 (додається). 
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 Наступне питання «Про внесення змін та доповнень до Програми 

розвитку земельних відносин в районі на 2007 – 2015роки». 

 Інформація з даного питання – Рибака І.Ф. 

 

Рибак І.Ф.: 

Шановні депутати! 

В зв‘язку з прийняттям законів України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», «Про Державний земельний кадастр», «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

Програма розвитку земельних відносин потребує коригування. Відповідні 

зміни викладені в проекті рішення. Прошу підтримати зміни до Програми.  

 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає.  

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 361 (додається). 

 

Сьоме питання порядку денного пленарного засідання «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів на території Голованівського району». 

Доповідає  - Рибак І.Ф. 

 

Рибак І.Ф.: 
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Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується проект рішення щодо затвердження проектів 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів на території 

району, а саме, затвердити проекти землеустрою населених пунктів селища 

міського типу Побузьке на території Побузької селищної ради; сіл 

Лебединка, Табанове, Лещівка, Цюрупи на території Лебединської сільської 

ради; сіл Липовеньке, Липняги, Грузянка на території Липовеньківської 

сільської ради; сіл Межирічка, Краснопілля на території Межирічківської 

сільської ради; сіл Молдовка, Матвіївка, Надеждівка на території 

Молдовської сільської ради; сіл Розкішне, Новосілка, Маринопіль, 

Мар‘янівка на території Розкішненської сільської ради; сіл Свірневе, 

Олексіївка, Новоголованівськ, Зелена Балка на території Свірневської 

сільської ради Голованівського району, Кіровоградської області. 

 

Встановити площу в межах сіл: 

- смт. Побузьке на території Побузької селищної ради  - 90,0237 га; 

- с. Лебединка на території Лебединської сільської ради – 116,1 га; 

- с. Табанове на території Лебединської сільської ради – 93,6 га; 

- с. Лещівка на території Лебединської сільської ради – 97,7 га; 

- с. Цюрупи на території Лебединської сільської ради – 10,5 га; 

- с. Липовеньке на території Липовеньківської сільської ради – 319,3 га; 

- с. Липняги на території Липовеньківської сільської ради – 38,2 га; 

- с. Грузянка на території Липовеньківської сільської ради – 54,8 га; 

- с. Межирічка на території Межирічківської сільської ради – 353,8 га; 

- с. Краснопілля на території Межирічківської сільської ради – 193,5 га; 

- с. Молдовка на території Молдовської сільської ради – 263,9 га; 

- с. Матвіївка на території Молдовської сільської ради – 74,4 га; 

- с. Надеждівка на території Молдовської сільської ради – 90,6 га; 

- с. Розкішне на території Розкішненскьої сільської ради – 275,7 га; 

- с. Новосілка на території Розкішненської  сільської ради – 307,7 га; 

- с. Маринопіль на території Розкішненської сільської ради – 105,7 га; 

- с. Мар‘янівка на території Розкішненської сільської ради – 57,6 га; 

- с. Свірневе на території Свірневської сільської ради – 276,3 га; 

- с. Олексіївка на території Свірневської сільської ради – 108,8 га; 

- с. Зелена Балка на території Свірневської сільської ради – 24,4 га; 

- с. Новоголованівськ на території Свірневської сільської ради – 32,4 га. 

 

Дякую за увагу. 

  

Голова районної ради:  

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 362 (додається). 

 

 Наступне питання «Про  затвердження районної програми з 

утвердження гендерної рівності на період до 2016року». 

 Доповідач з даного питання – Дудник Антоніна Анатоліївна – 

начальник управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

 

Дудник А.А.: 

Шановні депутати, запрошені! 

 

Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства та держави є важливою умовою й гарантією утвердження 

демократії в Україні та запорукою її європейської інтеграції. Формування та 

регулювання державної політики з утвердження ґендерної рівності 

здійснюється у відповідності з міжнародними зобов‘язаннями і 

законодавством України. 

 

Діючі механізми та інструментарії забезпечення ґендерної рівності в Україні 

досі залишаються недосконалими. Це не дозволяє значною мірою протидіяти 

ґендерній нерівності, викорінити існуючі стереотипи щодо ролі жінок і 

чоловіків у суспільстві, а також у повному обсязі досягти цілей державної 

політики щодо створення умов для реалізації рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. 

 

Метою Програми є створення умов для поліпшення ґендерної ситуації в 

районі, забезпечення реалізації рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 

незалежно від статевої приналежності. 
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Проблему передбачається розв‘язати шляхом: 

- формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення 

ґендерної рівності; 

- підтримки громадських ініціатив, спрямованих на формування ґендерної 

культури, подолання установлених стереотипів щодо ролі та місця жінок у 

суспільстві; 

- здійснення моніторингу та аналізу забезпечення рівності жінок і чоловіків у 

районі; 

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх 

форм   дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі 

жінок і чоловіків у сім‘ї та суспільстві; 

- забезпечення включення ґендерної складової до програм соціально-

економічного розвитку регіонів та галузей, а також дотримання ґендерної 

рівності під час вирішення кадрових питань. 

 

Основним завданням Програми є розв‘язання проблеми ґендерної нерівності 

в суспільстві на районному рівні. 

 

Реалізація Програми дасть можливість досягти наступних результатів: 

- поширенню серед населення теоретичних знань з гендерних питань; 

- створити умови для підвищення рівня економічної незалежності жінок і 

чоловіків та для запобігання будь-яким формам дискримінації у сфері 

економіки і праці; 

- підвищити рівень обізнаності громадськості щодо негативних наслідків 

ґендерних стереотипів для життя людей; 

 

Реалізація Програми передбачається за рахунок коштів районного бюджету 

та бюджетів місцевого самоврядування, виходячи з їх фінансових 

можливостей та позабюджетних надходжень. 

 

Загальний обсяг фінансування Програми складає 7500 грн., з яких  7500 грн. 

з районного бюджету, в тому числі: 

  

Рік тис. грн. 

2014 2,5 

2015 2,5 

2016 
2,5 

 

Кошти необхідні для проведення навчань, семінарів, засідань за «круглим 

столом» з питань ґендерної рівності для державних службовців, посадових 

осіб органів місцевого самоврядування, представників державних 

підприємств, установ і організацій, громадських формувань (виготовлення 

стендів с фотографіями, виготовлення буклетів, круглий стіл, брейк кава). 

Дякую за увагу. 
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Голова районної ради:  

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 
 

Прийняте рішення № 363 (додається). 

 

Дев’яте питання «Про  внесення змін і доповнень до районної 

цільової програми протидії торгівлі людьми до 2015року». 

Доповідає  - Дудник А.А. 

 

Дудник А.А.: 

Шановні депутати та присутні! 

 

На виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 

року №350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2015 року» та з метою створення умов 

для протидії торгівлі людьми і пов‗язаній з нею злочинній діяльності 

необхідно доповнити   районну  цільову програму протидії торгівлі людьми  

до 2015 року додатком 1 «Кошторис витратна виконання «Районної цільової 

програми протидії торгівлі людьми  до 2015 року», який складається із 

наступних пунктів: 

1. Проведення навчань, семінарів, засідань за «круглим столом» з питань 

протидії торгівлі людьми, конференцій і тренінгів для державних 

службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, 

представників державних підприємств, установ і організацій, громадських 

формувань (виготовлення стендів с фотографіями, виготовлення буклетів, 

круглий стіл, брейк кава) – 800 грн. 

  

2. Підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо протидії 



36 

 

торгівлі людьми  (виготовлення стендів с фотографіями, виготовлення 

буклетів, круглий стіл, брейк кава) – 1000 грн. 

 

3. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії 

ґендерному насильству (виготовлення стендів с фотографіями, виготовлення 

буклетів, круглий стіл, брейк кава) – 700 грн. 

 

 А також, в тексті програми слова «відділ у справах сім‗ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації»  замінити на слова «управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації» в зв‗язку із передачею обов‗язків до 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації. 

 

Дякую за увагу. 
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Голова районної ради:  

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

  

Прийняте рішення № 364 (додається). 

 

Наступне питання «Про  затвердження програми культурно-

мистецького розвитку Голованівського району на 2014рік». 

Слово для виступу надається Піщик Тетяни Володимирівні – 

начальнику відділу культури, туризму та культурної спадщини 

райдержадміністрації. 

 

Піщик ТВ.: 

Шановні депутати та запрошені! 

На Ваш розгляд виноситься проект програми культурно-мистецького 

розвитку Голованівського району на 2014рік. 

 

Основними завданнями Програми є посилення уваги місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до проблем 

працівників культури і мистецтва шляхом спрямування додаткових 

фінансових ресурсів на наступні цілі: 

- збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури і мистецтва 

району; 

- участь у Всеукраїнських, обласних конкурсах та фестивалях; 

- проведення культурно - мистецьких заходів у районі; 

- встановлення у сільських клубних закладах альтернативних видів опалення; 

- проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури району; 
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- забезпечення збереження об‘єктів культурної спадщини, розташованих на 

території району; 

- використання культурної спадщини району для розвитку культурного і 

«зеленого» туризму»; 

- розвиток бібліотечної справи у районі та поповнення бібліотечних фондів; 

- здійснення протипожежних заходів та заходів з охорони праці; 

- забезпечення закладів культури району сучасною матеріально – технічною 

базою; 

- підтримка, розвиток та пропаганда аматорського мистецтва; 

- розвиток музейної справи у районі; 

- розвиток туристичної галузі у районі; 

- розвиток початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

району. 

 

Загальний обсяг фінансування заходів програми становить  1466.1  тис.грн., в 

тому числі: за рахунок районного бюджету –   1237.1  тис.грн., за 

позабюджетні кошти – 229.0 тис.грн. 

 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 365 (додається). 

 

 Одинадцяте  питання «Про затвердження базової мережі закладів 

культури району». 
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Доповідач Піщик Т.В. 

 

Піщик Т.В.: 

Шановні депутати та запрошені! 

На виконання листа Кіровоградської обласної державної адміністрації та 

відповідно до Закону України «Про культуру» районним відділом культури 

сформований перелік закладів культури базової мережі  району, який 

пропонується  для затвердження.  Даний перелік являє 62 заклади культури 

району.  

 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 366 (додається). 

 

Наступне  питання порядку денного «Про районну програму 

забезпечення молоді житлом на 2013-2017роки». 

Інформація з даного питання – Шаповал Інни Григорівни – 

завідувача сектору регіонального розвитку, містобудування та 

архітектури райдержадміністрації. 

 

Шаповал І.Г.: 

Шановні депутати! 

Районна програма забезпечення молоді житлом на 2014-2017 роки (далі - 

Програма), спрямована на подолання тенденції до стрімкого скорочення 
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населення, створення додаткових умов для забезпечення молоді житлом, 

активізації інвестиційної діяльності у сфері іпотечного кредитування та 

житлового будівництва для молодих сімей і одиноких молодих громадян. 

 

У Голованівському районі станом на 01 січня 2013 року на квартирному 

обліку перебуває 29 молодих сімей та одиноких молодих громадян. 

 

Більшість з молодих сімей, що потребують поліпшення житлових умов, не 

мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної 

підтримки. 

 

Проблему передбачається розв‘язати шляхом: 

1) нормативно-правового удосконалення існуючого механізму 

пільгового довгострокового кредитування будівництва 

(реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких 

молодих громадян, а також механізму залучення у молодіжне 

житлове будівництво інвестицій; 

2) зменшення вартості будівництва житла для молоді; 

3) встановлення під час розрахунку розміру пільгового кредиту молоді, 

що надається за рахунок коштів державного бюджету, нормативної 

площі в розмірі 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та 

додатково кв. метра на сім‘ю, для багатодітних сімей, молодих 

спеціалістів, що працюють в селах і селищах та які уклали трудовий 

договір з підприємствами, установами та організаціями, що 

розташовані у таких населених пунктах, - 20 кв. метрів на сім‘ю; 

4) розвитку різних форм участі молоді в організації 

будівництва(придбання) житла; 

5) добудови незавершених будівництвом житлових будинків; 

6) передачі гуртожитків навчальних закладів державної власності, які 

тривалий час не використовуються за призначенням в спільну власність 

територіальних громад та їх реконструкцію під житло для молоді та дітей-

сиріт. 

 

Реалізація програми  здійснюватиметься шляхом надання пільгових, 

довгострокових кредитів молодим сім‘ям та одиноким молодим громадянам 

на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 
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«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 367 (додається). 

 

Тринадцяте питання порядку денного «Про  затвердження 

районної програми охорони, захисту, раціонального використання та 

відтворення полезахисних лісових смуг на 2014-2015роки». 

Інформує – Шкіндер Лілія Леонідівна – начальник управління 

економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури 

райдержадміністрації. 

 

Шкіндер Л.Л.: 

Шановні депутати та запрошені! 

Метою даної Програми є реалізація комплексу заходів, спрямованих на 

забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального 

використання та відтворення полезахисних лісонасаджень Голованівського 

району. 

   

Основними завданнями Програми є: 

- збереження захисних лісонасаджень на території району ; 

- охорона захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень та 

інших лісо порушень; 

- захист захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних  

заходів, захист від  хвороб та шкідників; 

- раціональне використання та відтворення полезахисних лісонасаджень; 

- підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісонасаджень; 

- нарощування природоохоронного потенціалу лісів, збереження їх 

біологічного різноманіття;  

- підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних  

факторів середовища, змін клімату; 

- популяризація серед населення значення  збереження і правильного 

використання захисних лісонасаджень 
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Виконання Програми дасть змогу: 

- зберегти полезахисні лісові смуги на території району; 

- забезпечити охорону захисних лісонасаджень від незаконних порубів 

та пошкоджень; 

- поліпшити стан та якісний склад полезахисних лісонасаджень, 

посилити їхню  екологічну функцію; 

- покращити  санітарний  стан захисних лісосмуг через недопущення 

засмічення промисловими та побутовими відходами біля населених  

пунктів та транспортних шляхів. 

 

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми на 2014 рік 

становить 100 000 грн.,на 2015 рік- 100 000 грн. 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного 

бюджету. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 368 (додається). 

 

 Наступне питання нашого порядку «Про затвердження Положення 

про призначення та виплату премій районної державної адміністрації та 

районної ради обдарованим учням та педагогічним працівникам». 
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 Інформація з даного питання – Коломійчука Михайла 

Анатолійовича – начальника відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації. 

 

Коломійчук М.А.: 

Шановні депутати, присутні! 
Положення  про  присудження районних премій обдарованим учням та 
педагогічним працівникам  регламентує порядок призначення та виплати 
стипендій переможцям ІІІ та  ІVетапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів (далі – олімпіади),  ІІ та  IІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої 
академії наук України (далі – конкурс – захист), міжнародних, 
всеукраїнських, обласних конкурсів, турнірів та чемпіонатів та 
педагогічним працівникам, які їх підготували. 
 
Стипендії виплачуються після видання спільного розпорядження голови 
Голованівської  районної державної адміністрації та Голованівської 
районної ради про призначення стипендій. 

 
Преміювання педагогічних працівників, учні яких здобули  найбільше 

призових місць у ІІІ та ІV  етапах олімпіад з навчальних предметів та ІІ, ІІІ 

етапах конкурсу-захисту МАН, та призерів обласних, всеукраїнських, 

міжнародних конкурсів, фестивалів, здійснюється один раз на рік у рамках 

заходів, присвячених Дню працівників освіти. 

 

Забезпечення дотримання вимог щодо висунення кандидатів та присудження 

премій здійснюється комісією з питань призначення премій. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 
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«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 369 (додається). 

 

 Наступне питання «Про припинення Комунальної організації 

«Побузька елищна лікарня» (код ЄДПОУ 35272292) шляхом приєднання 

до Комунального закладу КУ «Голованівська центральна районна 

лікарня» (код ЄДПОУ 01995137). 

 Слова має – Сачук Валентина Михайлівна- головний лікар КУ 

«Голованівська центральна районна лікарня» 

 

Сачук В.М.: 

Шановні депутати! 

У зв‘язку з тим, що згідно чинного законодавства КО «Побузька селищна 

лікарня»  не може мати статус окремої юридичної особи, необхідно 

припинити діяльність даної організації . 

 

Щоб зберегти заклад охорони здоров‘я на території селища Побузьке 

пропонується припинити КО «Побузька селищна лікарня» шляхом 

приєднання до КУ «Голованівська центральна районна лікарня» . 

 

Дана юридична особа припиняє своє діяльність, передаючи все своє майно, 

права та обов‘язки правонаступнику – Голованівській ЦРЛ. 

 

Для здійснення відповідної реорганізації  необхідно створити комісію та 

попередити головного лікаря КО «Побузька селищна лікарня» Іващенка М.І. 

про звільнення відповідно до пункту 1 статті 40 КЗПп України. 

 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
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Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 370 (додається). 

 

 Наступне питання «Про внесення змін та доповнень до рішення 

районної ради від 22 лютого 2013року № 290 «Про реорганізацію 

закладів охорони здоров’я району». 

Доповідає – Сачук В.М. 

 

Сачук В.М.: 

Шановні депутати! 

У зв‘язку з припиненням  діяльності КО «Побузька селищна лікарня»  

необхідно внести зміни до рішення районної ради від 22.02.2013року № 290 

«Про реорганізацію закладів охорони здоров‘я», а саме: перший пункт 

рішення залити без змін,другий пункт викласти в такій редакції « Створити 

на базі КО «Побузька селищна лікарня», яка припинила свою діяльність,  

філію  КУ «Голованівська центральна районна лікарня» у складі 

поліклінічного відділення із денним стаціонаром для хворих хірургічного та 

гінекологічного профілю із збереженням операційної та стаціонарних 

відділень терапії на 20 ліжок та дитячого на 10 ліжок». 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 
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«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 371 (додається). 

 

Сімнадцяте  питання «Про звіт голови районної ради». 

Шановні депутати, присутні! 

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  подаю звіт про свою роботу та діяльність Голованівської районної 

ради з грудня 2012року по грудень 2013року. 

 

Упродовж звітного періоду проведено 6 пленарних засідань, на яких 

ухвалено 117 рішень. 

 

Переважна більшість  рішень стосувалась прийняття галузевих програм та їх 

виконання,  прийняття програми соціально-економічного розвитку району, 

затвердження бюджету району, звітів про його виконання,  рішень щодо   

комунальної власності  -  призначення/звільнення  керівників, затвердження 

статутів, передача/прийняття майна. 

 

Всі пленарні  засідання проходили організовано, відкрито і гласно, із 

залученням необхідних фахівців, представників засобів масової інформації, 

керівників районних служб, начальників відділів та управлінь районної 

державної адміністрації, сільських та селищних голів. Діяльність пленарних 

засідань висвітлюється на веб-сайті Голованівської районної ради та в 

районній газеті «Вісник Голованівщини». 

Підготовка до сесії районної ради починається з роботи у постійних комісіях 

де на своїх засіданнях депутати вивчають відповідні матеріали. 

 

За звітний період проведено 2 засідання Координаційної  ради при голові 

Голованівської районної ради, яка об‘єднує 22 сільських та 2-ох селищних 

голів.  Розглянуто та обговорено ряд важливих та актуальних питань, 

роз‘яснено нові законодавчі акти: 

- Порядок організації громадських робіт; 

- Передачу сільськогосподарських земель державної власності у 

власність або користування; 

- Про закони України «Про аквакультуру»,  «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

- Про затвердження Типового договору оренди водних об‘єктів; 

- Про благодійні пожертви 
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Протягом року  відбулося ряд заходів за безпосередньої участі голови 

районної ради, а саме: 

Я, як голова районної ради приймав участь в засіданнях колегій при голові 

райдержадміністрації, що понеділкових нарадах, круглих столах у засіданнях 

робочої групи з планування розвитку територій та обговорення програм 

соціально-економічного розвитку з представниками місцевого 

самоврядування, тощо. 

Брав участь у загальних зборах громадян сіл Лебединка, Перегонівка, 

Пушкове, Липовеньке, Капітанка, Троянка, Вербове, Наливайка тв в  селищі 

Голованівськ. В переважній більшості випадків громадяни підіймають 

питання    комунального господарства, благоустрою, питного 

водопостачання, питання функціонування закладів освіти тощо. 

Здійснював робочі поїздки у Побузьку селищну та Наливайківську, 

Троянську, Грузьку, Межирічківську, Молдовську сільські ради. Вівдідував 

дошкільні навчальні заклади та загальноосвітні школи сіл Наливайка, 

Перегонівка, Межирічка, Побузьке, Голованівськ. 

Брав участь у засіданнях: Координаційної ради при голові обласної ради, 

обласної асоціації органів місцевого самоврядування, колегіях обласної 

державної адміністрації та на пленарних засіданнях сесій обласної ради. 

За звітній період головою районної ради видано 90 розпоряджень. За цей же 

період на адресу районної ради надійшло 600 документів, направлено на 

виконання та інформування організаціям і установам 300 документів. 

Виконавчим апаратом вжиті заходи по їх своєчасному виконанню. 

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" визначили первинним суб'єктом місцевого самоврядування 

територіальну громаду й гарантували "право та реальну здатність 

територіальній громаді самостійно або під відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення". Ці акти передбачають нові механізми участі громади у вирішенні 

місцевих проблем. В першу чергу це місцеві ініціативи, громадські слухання, 

місцеві референдуми, загальні збори та органи самоорганізації населення. 

 

Органи самоорганізації населення – важлива ланка розвитку та становлення 

демократичних засад суспільного устрою. Формально, в Україні існує 

реальна законодавча база та практика створення та функціонування органів 

самоорганізації населення на різних рівнях. Однак в сільській місцевості такі 

організаційні утворення не отримали належного поширення, й досі вони не 

займають належного місця в забезпеченні розвитку села. Проаналізувавши 

передумови, суб‘єктивні та об‘єктивні чинники, що стримують розвиток 

органів самоорганізації населення на селі Кіровоградська обласна рада 

вирішила активізувати цю справу.  
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Протягом вересня-листопада поточного року 9 сільських рад (Ємилівська, 

Журавлинська, Лебединська, Межиричківська, Молдовська, Перегонівська, 

Пушківська, Розкішненська, Шепилівська) та Голованівська селищна рада 

проводили роботу по створенню органів самоорганізації населення в 

населених пунктах ст. Ємилівка, с.Одая, с. Табаново, с.Краснеполе, 

с.Надеждівка, с.Полонисте, с.Давидівка, с.Іллічівка, с.Одая с.Новосілка, с. 

Маринопіль, с.Олександрівка . Робота з даного питання  продовжується. 

 

Районна рада веде свою роботу відкрито і гласно. Матеріали про діяльність 

голови районної ради, інформація щодо пленарних засідань висвітлюється на 

сторінках районної газети «Вісник Голованівщини». На офіційному сайті 

районної ради розміщена  вся інформація стосовно шостого скликання 

(регламент роботи, положення про комісії, президію, депутатський склад, 

склад комісій і президії, керівництво, виконавчий апарат районної ради). 

систематично надається інформація з питань, що розглядаються на сесіях 

районної ради, висвітлюються події, що відбуваються в районі. 

 

Щиро надіюсь, що на сторінках районної  газети та на сайті будуть 

з‘являтися матеріали, подані депутатами районної ради 

 

Шановні колеги! 

Успіхи у соціально-економічному розвитку нашого району прямо залежать 

від того, наскільки успішно представницька влада взаємодіє із виконавчою. 

Сьогодні Голованівська районна рада має порозуміння і плідно взаємодіє з 

Голованівською районною державною адміністрацією. Ми єдина команда, 

об‘єднана спільною метою – працювати на благо регіону. Це дає змогу 

працювати злагоджено, без зайвих амбіцій. Як показала практика, саме при 

такому підході вдається знаходити вірні рішення при розгляді найгостріших 

проблем життєдіяльності району і працювати на загальну справу – 

підвищення добробуту наших людей. Для виборців ми влада, яка повинна 

відповідати за все, що робиться в районі. 

 

Шановні колеги! 

 

Основна мета звіту – не тільки проаналізувати діяльність за рік, а й разом 

визначитись щодо основних напрямків  та пріоритетів в нашій подальшій 

роботі, адже у різних сферах соціально-економічного розвитку району ще 

залишаються проблеми, які потребують особливої уваги всіх владних 

структур, в тому числі й депутатів районної ради. їх вирішення вимагає від 

народних обранців ще більшої наполегливості, принциповості і 

професіоналізму, відданості справі, за яку вони відповідальні перед 

громадами і партіями. 
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На мою думку, необхідно прикласти максимум зусиль, щоб першочергово 

вирішувати такі питання: 

- участь у написанні грантових проектів; 

- збільшення власних надходжень до районного бюджету; 

- координації дій органів місцевого самоврядування з питань 

благоустрою території району; 

- сприяти забезпеченню сприятливого інвестиційного клімату в 

районі для інвестування виробничої та соціальної сфери; 

- реалізація заходів по забезпеченню енергозбереження установами 

та організаціями, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів; 

- продовження робіт по відновленню вуличного освітлення в 

населених пунктах району; 

 

Шановні депутати! 

 

Ми приймаємо з Вами колективні рішення. Я б хотів, щоб ми з Вами несли і 

колективну відповідальність за втілення їх у життя, щоб за місцем роботи, 

проживання кожен депутат районної ради вболівав за стан справ у районі.  

 

На завершення звіту хочу подякувати депутатам районної ради, які 

ефективно працюють у депутатських комісіях. Сумлінно виконують 

обіцянки, які вони дали виборцям. Слова подяки я адресую районній 

державні адміністрації і особисто голові Олександру Яровому, селищним та 

сільським головам за ділову співпрацю та порозуміння у вирішенні 

актуальних питань територіальних громад. 

 

Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею на благо рідного краю і 

бажаю, щоб помисли і справи кожного зміцнили впевненість людей у нашій 

відданості справі, відповідальності за стан справ у районі. 

Дякую за увагу. 

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
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Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 372 (додається). 

 

Наступне питання «Про основні напрямки бюджетної політики на 

2014рік». 

Шановні депутати! 

 

Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік розроблені відповідно до 

визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради 

України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів та 

ґрунтуються на положеннях Програми економічних реформ на 2010—

2014 роки ―Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава‖, Державної програми активізації розвитку економіки на 

2013—2014 роки, розпорядження Кабінету міністрів України від 27.03.2013 

№213-р «Про схвалення проекту Основних напрямків політики на 2014 рік»,  

інших прогнозних і програмних документів економічного та соціального 

розвитку України. 

 

Основні завдання бюджетної політики: 

- підвищення якості та ефективності здійснення видатків розвитку 

бюджету шляхом спрямування на реалізацію інвестиційних проектів з 

урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності; 

- підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств 

населення; 

- забезпечення прямого зв‘язку між соціальними пільгами та джерелами і 

механізмом відшкодування їх вартості надавачам, посилення 

адресності надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням 

переліку їх утримувачів і встановленням економічно та соціально 

обґрунтованих нормативів споживання відповідних послуг, визначення 

методики розрахунку потреби в бюджетних коштах для компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян; 

- забезпечення легалізації тіньової заробітної плати та зайнятості; 

- недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери; 

- погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно 

активних підприємствах прискореними темпами. 
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Пріоритетними завданнями податкової політики у 2014 році будуть 

мінімізація ризиків ухилення від сплати податків та максимальне сприяння 

розвиткові внутрішнього виробництва шляхом зниження податкового 

(соціального) навантаження на фактори виробництва та спрощення 

адміністрування податків, зокрема: 

зміна ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з 

урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової 

продукції щодо деяких податків і зборів; 

встановлення об‘єктивних критеріїв, вимог щодо надання податкових пільг; 

удосконалення механізмів протидії ухиленню від сплати податків та 

зменшенню податкових зобов‘язань; 

розширення бази обкладення податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, для зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів; 

запровадження податку на багатство та розкіш працівникам районної ради; 

підвищення ставок плати за користування надрами; 

запровадження механізмів трансфертного ціноутворення; 

адаптація податкового законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу; 

підписання конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з іншими 

державами; 

якісне обслуговування платників податків із застосуванням новітніх 

технологій, спрощення документообігу, мінімізація витрат часу 

представників бізнесу на спілкування з державою. 

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 
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Прийняте рішення № 373 (додається). 

 

Наступне питання «Про план діяльності Голованівської районної 

ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014рік». 

 Інформує – Кадієвський Юрій Миколайович – керуючий справами 

виконавчого апарату районної ради 

 

Кадієвський Ю.М.: 

 

Шановні депутати! 

Виконавчим апаратом районної ради розроблено ПЛАН діяльності 

Голованівської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2014 рік, який пропонується Вам для затвердження 

  
№ 

п/п 

Вид 

проекту 

Назва проекту Ціль 

прийняття 

Строк 

підготовки 

Орган або 

підрозділ, 

відповідальний за 

розроблення 

проектів 

регуляторних 

актів 

1. Рішення 

районної 

ради 

Про внесення 

змін та доповнень 

до рішення 

районної ради від 

12.05.2010 року 

№ 326 «Про 

управління 

об‘єктами   

спільної 

власності 

територіальних 

громад сіл та 

селищ району». 

Упорядкування 

порядку 

управління 

об‘єктами 

спільної 

власності 

територіальних 

громад сіл та 

селищ району 

та приведення 

діючих норм у 

відповідність із 

вимогами 

чинного 

законодавства 

І квартал 

2014 року 

Постійна  

комісія  

районної ради  

з питань  

бюджету,  

фінансової  

діяльності,  

власності,  

ефективного  

використання  

майна,  

приватизації  

та соціально- 

економічного  

розвитку 

2. Рішення 

районної 

ради 

Про внесення 

змін та доповнень 

до рішення 

районної ради від 

13.07.2012 року 

№ 211 «Про 

Методику 

розрахунку, 

пропорції 

розподілу та 

порядок 

використання 

Упорядкування 

орендних 

відносин щодо 

майна спільної 

власності 

територіальних 

громад сіл та 

селищ району 

та приведення 

діючих норм у 

відповідність із 

вимогами 

Протягом 

року 

Постійна  

комісія  

районної ради  

з питань  

бюджету,  

фінансової  

діяльності,  

власності,  

ефективного  

використання  

майна,  

приватизації  

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/15%20sesiy%20ricsheny/15%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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плати за оренду 

майна спільної 

власності 

територіальних 

громад сіл та 

селищ 

Голованівського 

району (у новій 

редакції)» 

 

чинного 

законодавства 

та соціально- 

економічного  

розвитку 

3. Рішення 

районної 

ради 

Про внесення 

змін та доповнень 

до порядку 

проведення 

конкурсу на 

право оренди 

майна спільної 

власності 

територіальних 

громад сіл та 

селищ району 

 

Врегулювання 

орендних 

відносин 

відповідно до 

вимог чинного 

законодавства 

Протягом 

року 

Постійна  

комісія  

районної ради  

з питань  

бюджету,  

фінансової  

діяльності,  

власності,  

ефективного  

використання  

майна,  

приватизації  

та соціально- 

економічного  

розвитку 

 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 374 (додається). 
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Двадцяте питання порядку денного «Про внесення змін до 

Положення про Подяку Голованівської районної ради». 

Інформація Кадієвського Ю.М. 

 

Кадієвський Ю.М.: 

 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується проект рішення відповідно до якого вносяться 

зміни до Положення про Подяку Голованівської районної ради. 

 

Розпорядженням голови  Голованівської районної ради створена комісія при 

районній раді з питань нагородження. До якої увійшли працівники 

виконавчого апарату районної ради та депутати районної ради. 

 

Тому,  у разі надходження клопотань щодо нагородження дана комісія буде 

швидко реагувати та непотрібно кожен раз збирати засідання постійних 

комісій для розгляду відповідних питань. 

 

Отже, в текст Положення слова «відповідної постійної комісії районної ради» 

в усіх відмінках і числах замінити словами «комісія при районній раді з 

питань нагородження». 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 375 (додається). 
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Наступне питання «Про роботу постійної комісії районної ради з 

питань екології, благоустрою, торгівлі, споживчого ринку, побутового 

обслуговування населення та житлово-комунального господарства». 

Доповідає – Леонов Іван Олександрович – голова постійної комісії. 

 

Леонов І.О.: 

Шановні депутати! 

Постійна комісія районної ради з питань екології благоустрою, торгівлі, 

споживчого ринку, побутового обслуговування населення та житлово-

комунального господарства утворена рішенням другої сесії районної ради VI  

скликання від 24 грудня 2010 року № 10. До складу комісії входить 7 

депутатів ( Леонов І.О., Аманчик І.А., Заставнюк М.С., Капелюшний 

В.Л.Ткачук А.І., Осадчук В.І, .Шамрай Г.М. ), які є представниками різних 

фракцій, сформованих у районній раді. Це люди різних професій, але всіх 

об‘єднує глибоке вболівання за стан навколишнього природного середовища 

краю, прагнення зробити якомога більше для його поліпшення. 

 

Голова комісії відповідно Леонов І.О. , заступник голови постійної комісії - 

депутат районної ради  Осадчук В.І., секретар комісії  – депутат районної 

ради Аманчик І.А.. 

 

Свою роботу постійна  комісія районної ради  проводить відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положення про постійну комісію з питань екології благоустрою, 

торгівлі, споживчого ринку, побутового обслуговування населення та 

житлово-комунального господарства, планів роботи районної ради, програм. 

 

Для забезпечення виконання завдань, які стоять перед постійною комісією, 

на її засіданні розглянуто і затверджено план роботи постійної комісії, який 

погоджено президією районної ради. 

 

Найважливішим завданням постійної комісії з питань екології та 

раціонального природокористування є попередній розгляд проектів рішень 

районної ради з питань благоустрою, торгівлі, побутового обслуговування 

населення, охорони навколишнього  природного середовища, житлово- 

господарського відновлення природних ресурсів, систематичний контроль за 

реалізацією  прийнятих з цих питань рішень. 
 

За звітний період комісія провела 7 засідань, на яких розглянуто 14 питань  та 

16 засідань спільних із іншими комісіями . 
 

Постійно вивчаються та розглядаються на засіданнях комісії прийняття 

програм, стан їх виконання. 
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Основною метою цільових програм є, перш за все, покращення екологічного 

стану району, сприяння збалансованому та невиснажливому використанню 

біологічних ресурсів у господарській діяльності, розвиток цивільної оборони, 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на водних об‘єктах району, 

ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, 

забезпечення пожежної безпеки. Як свідчать дані звітів про хід виконання 

прийнятих програм, більшість з них виконуються і є позитивний результат. 

Депутати комісії постійно знайомляться з інформацією щодо їх виконання, 

вносять свої пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи та здійснюють 

контроль за фінансуванням.  

 

У роботі постійної комісії значне місце відводиться питанням охорони 

навколишнього природного середовища. Збирання твердих побутових 

відходів є основним завданням санітарного очищення населених пунктів. 

Існуюча структура системи санітарного очищення населених пунктів 

недосконала, її роз‘єднаність та різнорідність за відсутності взаємодії з 

органами державної санітарно – епідеміологічної служби та охорони 

навколишнього природного середовища не забезпечує достатнього контролю 

за санітарним станом територій, а також збиранням вивезенням, 

знешкодженням та захороненням побутових відходів.   

 

Комісія попередньо розглядає та погоджує питання, що належать до її 

відання, для розгляду їх на пленарних засіданнях сесій районної ради. 

 

Вважаю, що комісія працює на високому професійному рівні. Але всі 

питання і проблеми неможливо охопити. 

 

Якщо в депутатів виникнуть зауваження, доповнення, рекомендації, 

прохання подавати їх, а ми в постійній комісії будемо їх розглядати і при 

необхідності враховувати в подальшій своїй роботі. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 
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Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 376 (додається). 

 

Наступне питання «Про майно спільної власності територіальних 

громад сіл та селищ району». 

Інформація – Харкавенка Валерія Івановича – головного 

спеціаліста відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату 

районної ради. 

 

Харкавенко В.І.: 

Шановні депутати! 

Розглянувши рішення Ємилівської, Межирічківської та Люшнюватської 

сільських рад про передачу фельдшерських пунктів у спільну власність 

територіальних громад сіл та селищ району.  

 

Районна рада пропонує прийняти у спільну власність  приміщення вказаних 

закладів охорони здоров‘я та визначити балансоутримувачем – КЗ 

«Голованівський центр медико-санітарної допомоги». 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 
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«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 377 (додається). 

 

Двадцять трете питання порядку денного  «Про затвердження 

технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної 

ділянки на територіях Роздольської та Свірнівської сільських рад». 

Інформація – Харкавенка В.І. 

 

Харкавенко В.І.: 

Шановні депутати! 
Розглянувши розроблені Державним підприємством «Кіровоградський 
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» технічні 
документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, районна 
рада  пропонує затвердити технічну документацію по нормативній грошовій 
оцінці земельної ділянки загальною площею 57,77 га, що передаються в 
оренду гр.Топольнику Володимиру Івановичу для ведення фермерського 
господарства на території Роздольської сільської ради в сумі 1 087 988 грн. 
(один мільйон вісімдесят сім тисяч дев‘ятсот вісімдесят вісім гривень) 
станом на 01.01.2013 року, що отримала висновок державної експертизи 
землевпорядної документації від 07.11.2013 року № 503 та затвердити 
технічну документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки 
загальною площею 71,4703га, що передаються в оренду строком на 15 років 
громадянину Бучацькому Сергію Миколайовичу для ведення фермерського 
господарства на території Свірнівської сільської ради в сумі 1 427 892грн. 
51копійка (один мільйон чотириста двадцять сім тисяч вісімсот дев‘яносто 
дві гривні 51 копійка) станом на 01.01.2013року, що отримала висновок 
державної експертизи землевпорядної документації від 18.11.2013року № 
419. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 378 (додається). 

 

Двадцять четверте питання порядку денного «Про внесення змін 

до районних цільових соціальних програм». 

З інформацією виступить Гонтюк Наталія Борисівна – завідувач 

сектору молоді та спорту райдержадміністрації. 

 

Гонтюк Н.Б.: 

 

Шановні депутати! 

У зв‘язку із зміною структурного підрозділу Голованівської районної 

державної адміністрації , необхідно внести зміни до районних  програм, а 

саме, у тексті програм слова «відділ у справах сім‘ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації» в усіх відмінках і числах замінити словами «сектор 

молоді та спорту райдержадміністрації». 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 379 (додається). 

 

Останнє  питання  пленарного засідання «Про  позики у 2014». 
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Шановні депутати! 

На даний час Закон України «Про державний бюджет на 2014рік» не 

прийнятий. Для того щоб забезпечити фінансування установ та організацій 

району на початку року,  необхідно прийняти  рішення «Про позики у 

2014році», відповідно до якого  районній державній адміністрації у 2014 році 

надається право отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України позики на покриття тимчасових касових розривів районного 

бюджету, пов‘язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, 

в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця 

поточного бюджетного періоду. 

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

 

Прийняте рішення № 380 (додається). 

  

Всі питання, які вносилися на розгляд двадцять п’ятої  сесії районної 

ради шостого  скликання, розглянуто. 

 

Двадцять п’яту  сесію районної ради шостого  скликання оголошую 

закритою. 

 

 

Голова районної ради        О. Чушкін
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