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ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 

П Р О Т О К О Л  

 

пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії районної ради 

VІ скликання  

 

28 лютого 2014 року        смт. Голованівськ  

 

Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 13.40 

 

Усього депутатів – 48 

Присутні - 37 

Відсутні -  11 

 

Президія: 

Чушкін Олексій Іванович – голова Голованівської районної ради 

 

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

 

Голова районної ради:  

 

Шановні депутати, запрошені! 

 

Слово для інформації надається голові районної виборчої  комісії Топольник 

Інні Петрівні. 

 

Топольнік І.П.: 

Шановні депутати!  

Дозвольте мені зачитати текст Постанови Голованівської районної 

виборчої комісії Кіровоградської області. 

Постанова № 63 від 04 лютого 2014року. 

Районна виборча комісія у відповідності до статті 81 Закону України 

«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

Місцевих рад та сільських, селищних голів. Міських голів, 31 жовтня 

2010року» достроковим припиненням повноважень депутата Голованівської 

районної ради від районної організації партії регіонів Шевчука М.М. 

постановила: Обрати депутато Голованівської районної ради наступного за 

черговістю кандидатат у депутати у виборчому пичку районної орагніазції 
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партії регіонів Мороз Людмилу Петрівну, 17.05.1951року народження, 

жительки с. Побузьке Голованівського району Кіровоградської області. 

 

Голова районної ради:  

Зазначену інформацію прошу взяти до відому. 

Дозвольте мені вручити посвідчення депутата. 

 

На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  36 депутатів. 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Двадцять дев’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 дев’ятій   сесії районної ради пропонується розглянути наступні  

питання:  

 

Вносить питання: голова районної ради 

1. Про звіт про виконання районного бюджету на 2013рік. 

           Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 

фінансового  управління райдержадміністрації 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

2. Про внесення змін  до районного бюджету на 2014рік. 

Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 

фінансового  управління райдержадміністрації 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

3. Про стан реалізації програми економічного і соціального розвитку 

району на 2013рік. 

 Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни - заступника голови 

райдержадміністрації  

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

4. Про програму формування позитивного міжнародного та інвестиційного 

іміджу Голованівського району на 2014-2016роки». 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни - заступника голови 

райдержадміністрації  

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 
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5. Про стан виконання Комплексної програми розвитку автомобільного 

транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському 

районі на 2013-2016роки. 

 Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни - заступника голови 

райдержадміністрації  

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

6. Про  затвердження районної програми «Шкільне молоко» на 2014-

2015роки. 

 Інформація: Клименка Олександра Вікторовича – начальника 

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 
 

Вносить питання: голова районної ради 

7. Про  внесення змін до Положення про районний фонд охорони 

навколишнього природного середовища» 

                  Інформація: Клименка Олександра Вікторовича – начальника 

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрацій 

8. Про  затвердження районної цільової соціальної програми підтримки 

сім’ї до 2016року. 

                  Інформація:  Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації    

                                             

Вносить питання: голова районної державної адміністрацій 

9. Про  затвердження районної комплексної соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей Голованівського району на 2014-

2017роки. 

                  Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

 

 Вносить питання: голова районної ради 

10. Про  перейменування Трудового архіву Голованівського району в 

Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад Голованівського 

району.  

                  Інформація: Настенко Оксани Борисівни – завідувача 

Трудового архіву Голованівського району  

                                                
Вносить питання: голова районної ради 

11. Про  районну Програму про створення умов для розвитку архівної 

справи Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад 

Голованівського району на 2014-2016роки». 

                  Інформація:  Настенко Оксани Борисівни – завідувача 

Трудового архіву Голованівського району  
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Вносить питання: голова районної ради 

12. Про  звільнення головного лікаря КО «Побузька селищна лікарня». 

                  Інформація:  Сачук Валентини Михайлівни – головного лікаря 

КУ «Голованівська центральна районна лікарня» 

 

Вносить питання: голова районної ради 

13. Про затвердження Статуту  Голованівської центральної районної 

лікарні в новій редакції. 

                  Інформація: Сачук Валентини Михайлівни – головного лікаря 

КУ «Голованівська центральна районна лікарня» 

 

14. Інші. 

 

 Питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних постійних 

комісіях. 

 

 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 

денного сесії і прийняти його за основу. 

 

Чи є інші пропозиції? 

Немає. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 

 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 
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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 

звіт про виконання районного бюджету на 2013рік». 

Слова має Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління райдержадміністрації. 

 

Дудар В.С.: 

 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 399 (додається). 

 

 

Наступне питання порядку денного  «Про внесення змін до 

рішення районної ради від 31 січня 2014року № 382 «Про районний 

бюджет на 2014рік». 

Слова має Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління райдержадміністрації. 

 

Дудар В.С.: 
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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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 400 (додається). 

 

Наступне питання порядку денного  «Про стан реалізації програми 

економічного і соціального розвитку району на 2013рік». 

Слова має Артвіх Ірина Олександрівна – заступник голови 

райдержадміністрації. 

 

Артвіх І.О.: 

Шановні члени колегії та присутні! 

  

У звітному періоді районній державній адміністрації довелося вирішувати 

питання не тільки соціально-економічного   розвитку регіону, а й 

культурного розвитку територій. 

 

Основними пріоритетними напрямками роботи за 12 місяців минулого року 

були: активізація економічного зростання та підвищення добробуту, а також 

якості життя населення; 

розвиток та створення нового  виробництва; 

створення нових робочих місць; 

розвиток соціальної, гуманітарної та культурної сфер району. 
 

Так виконуючи програму соціального і економічного розвитку району 

забезпечено та перевиконано  показники: 

- надходження  

до зведеного бюджету                         - на  2,7% до доведеного завдання, 
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до місцевого бюджету                         - на 4,4 % до доведеного завдання,  

                  - на 0,9 % до рівня минулого року, 

- створення робочих місць                   - на 53,0 % до завдання , або  541 р.м. 
- роздрібний товарообіг                       - на 15,1 % до рівня минулого року,  

- прямі іноземні інвестиції                   - в 2,3 рази до рівня минулого року, 

- середньомісячна заробітна плата      – на 10,1 % до рівня 2012  року,  

- середньомісячна заробітна плата       – на 2,7 % до  обласного показника,  

- виробництво  промислової  продукції  - на 9,17 % до 2012 року,  

- відсутня заборгованість із виплати заробітної плати, відновлено роботу 

ТОВ «РапсоДія», проводиться реконструкція ДП «Межиріцький вітамінний 

завод»,  показник залучення інвестицій в економіку району є одним із 

найвищих серед районів області згідно  виконання програми «Центральний 

регіон -2015». 

Протягом року як за спонсорські кошти так і за кошти місцевого, районного 

бюджетів проводились ремонтні  роботи в дитячих садках, школах, ФАПах, 

клубах,  встановлювалися дитячі і спортивні  майданчики, огорожі біля 

сільських клубів, пам’ятників  на територіях сільських та селищних рад, 

проведено заміну вікон на енергоефективні, упорядковувалися кладовища, 

тощо. 

 

Залишаються проблемні  питання: 

низький показник по поголів’ю ВРХ у  сільськогосподарських  підприємств, 

існує заборгованість за спожиті енергоносії та комунальні послуги 

населенням, природній приріст населення мінусовий, тобто смертність 

перевищує народжуваність, недостатність коштів на будівництво та ремонт  

автомобільних  доріг, реконструкції об’єктів соціальної сфери. 

 

Ліквідовано 229 робочих місць, з них за рахунок: працівників у юридичних 

осіб - 21, працівників у фізичних осіб-173, закрито фізичних осіб підприємців 

– 35. 

       

Виробництво   по  агрофірмах станом на 01.01. 2014 року 

м’ясо                                                                  -  39 тонн           -73 % 

молоко                                                               – 191 тонн         -109% 

яйця                                                                    – 0    млн.шт.     -  0 % 

вовна                               -  23,5 цент.   - 182% 

 

Наявність поголів’я  у с/г підприємств 

Велика рогата худоба по району -       107 гол.      -94%, 

у т.ч. корови -                                          60 гол.      -118%, 

свині –                                                      210 гол.     -82 %, 

 вівці, кози –                                            1089гол.     -107%, 

коні -                                                         17 гол.       -100%. 

 



8 

 

Підсумовуючи зроблене по виконанню показників програми соціального і 

економічного розвитку району за 2012 рік, можна сказати , що ми зуміли  не 

тільки стабілізувати ситуацію, а й міцно закріпити  тенденцію до сталого 

зростання економіки 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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 401 (додається). 

 

П’яте  питання порядку денного  «Про програму формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Голованівського 

району на 2014-2016роки». 

Звітує Артвіх І.О. 

 

Артвіх І.О.: 

Шановні депутати! 

Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу 

Голованівського району  на 2014-2016 роки (далі -Програма) розроблена 

відповідно до: 

            Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року №1065 "Про 

вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні"; 

з урахуванням основних засад законів України: 

           постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 

1206-р «Про затвердження плану заходів з розвитку та реалізації експортного 



9 

 

потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних 

товаровиробників на період до 2015 року»; 

           Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 

роки, затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 27 лютого 

2013 року № 187; 

            районної програми «Центральний регіон-2015», затвердженої 

рішенням районної ради від 28.01.2011    №37, та  від 26.06.2013 №330; 

            Стратегії економічного та соціального розвитку Голованівського 

району на 2013-2020 роки, затвердженої районної ради від 22.02.2013   №294  

            Законів України:                                               

           "Про інвестиційну діяльність";  

           "Про зовнішньоекономічну діяльність";  

           "Про місцеве самоврядування в Україні";  

            "Про місцеві державні адміністрації"; 

            «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки з метою створення нових робочих місць»; 

            та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють норми 

інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставкової діяльності в Україні. 

 

Програма є інструментом координації діяльності суб'єктів господарювання, 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 

міжнародній та інвестиційній сферах на території Голованівського району і  

Кіровоградської області, спрямованих на: 

впровадження ефективної  інвестиційної  та   зовнішньоекономічної   

політики   в  районі; 

проведення активної роботи на ринку інвестицій, активізацію виставкової 

діяльності. 

Програма має стати основою для розроблення та впровадження програм 

формування міжнародного та інвестиційного іміджу  району. 

 

Реалізація  Програми  буде  здійснюватися  шляхом: 

конструктивної співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств та організацій району; 

реалізації заходів, виконання яких забезпечить сприятливі умови для 

розвитку міжнародної діяльності та збільшення надходжень інвестицій в 

економіку району, розвиток взаємовигідного співробітництва між суб'єктами 

господарювання, спрямованих на зростання експортних поставок продукції 

підприємств району і області. 

 

Мета   Програми: 

Метою Програми є створення умов для розширення міжнародного та 

міжрегіонального співробітництва, поліпшення інвестиційного іміджу 

району, просування продукції товаровиробників на внутрішні та зовнішні 

ринки, у тому числі за рахунок подальшого розвитку виставкової діяльності. 
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Основні   проблеми: 

низька інвестиційна привабливість району через нерозвиненість 

інвестиційної та місцевої інфраструктури в районі; 

скорочення споживчої платоспроможності на світових ринках; 

низька активність потенційних учасників презентаційних, виставково-

ярмаркових заходів. 

 

Формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу   району  у 2011-2013 роках: 

У 2011-2013 роках вживалися заходи щодо популяризації економічного, 

науково-технічного, культурного, інвестиційного, зовнішньоекономічного 

потенціалу  району, а саме: 

презентація Голованівщини в заходах міжнародного характеру (міжнародних 

форумах, виставках, під час візитів офіційних делегацій та делегацій ділових 

кіл області до регіонів інших держав); 

розповсюдження інформації про Голованівщину через постійно діючі веб-

сайти обласної державної адміністрації, департаменту економічного розвитку 

і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації. 

 

Одним з важливих напрямків іміджевої політики є виставкова діяльність, як 

складова роботи з підвищення ефективності економіки області і  нашого 

району, що спрямована на створення сприятливих умов для збільшення 

обсягів експорту конкурентоспроможної продукції та послуг, удосконалення 

технологій, залучення інвестицій. 

 

У 2011-2013 роках район представляв свої досягнення на виставках  в місті 

Кіровоград,  Києві. До  інших свят  - на місцевому рівні.  

 

У той же час, на сьогодні іміджева тематика району все ще залишається 

слабо представленою в інформаційному просторі інших країн. 

Постачання продукції (експорт) Голованівським районом здійснювалось в 

такі країни як Молдова, Литва, Росія,  Чехія, Польща, Панама, Турція. 

 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 
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Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 402 (додається). 

 

Наступне питання  порядку денного  «Про стан виконання 

Комплексної програми розвитку автомобільного транспорту та 

забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі на 

2013-2016роки». 

Звітує Артвіх І.О. 

 

Артвіх І.О.: 

Шановні депутати та присутні! 

Комплексна  програма розвитку автомобільного транспорту та забезпечення 

безпеки дорожнього руху у Голованівському районі на 2013-2016 роки 

затверджена з  метою створення безпечних умов дорожнього руху на 

автомобільних дорогах, вулицях шляхом здійснення  комплексу  

взаємопов’язанних  заходів у таких  напрямках: 

 

1. - підвищення рівня  дисципліни водіїв, контроль за виконанням правил 

дорожнього руху; 

2.  - удосконалення профілактичної діяльності у сфері безпеки дорожнього 

руху. 

3. - удосконалення організації дорожнього руху та поліпшення стану 

автомобільних доріг. 

4.  - медичне забезпечення безпеки дорожнього руху та удосконалення 

системи збереження життя і здоров'я  потерпілих  у  ДТП. 

  

В районі  рахуються  дороги  загальнодержавного значення – 37,58 км, 

місцевого значення – 315,7 км, з них: 

  районного – 152,9 км., 

  обласного – 126,7 км., 

  територіальних  доріг – 36,1 км. 
 

Незадовільним залишається стан доріг, що є причиною виникнення місць 

концентрації дорожньо-транспортних пригод. Недостатнім залишається стан 

безпеки дорожнього руху. 
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Філія «Голованівський райавтодор» обслуговує 358,08 км. автомобільних 

доріг, з них: 
 державні регіональні – 45,580 км (43,58 а/б) 

 державні територіальні – 40,1 км. (40,1 а/б) 

 місцевих – 274,4 км. (136,8 а/б) з них: 

 обласних – 121,5 км. (65,4 а/б) 

 районних – 152,9 км. (71,4 а/б) 

 

В філії «Голованівський райавтодор» працює 39 чоловік, з них: 

 ІТП – 7 чол; 

 водіїв – 5 чол; 

 механізаторів – 6 чол; 

 дорожніх робітників – 6 чол; 

 охоронців – 10 чол; 

 тех. Працівників – 1 чол; 

 мед. працівників – 1 чол; 

 операторів-АБЗ – 2 чол; 

 комірників – 1 чол; 

 

В філії «Голованівський райавтодор» є асфальтобетонний завод, 4 автомобілі 

КДМ, 3 автомобілі ЗИЛ ММЗ, 1 автомобіль Камаз, асфальтоукладальник, 2 

самохідні котки, фреза МТЗ-82, вібротрамбовка, вітродувка, 2 кущорізи, 

косарка тракторна, 2 трактори Т-150К, 2 навантажувачі, трактор ЮМЗ-6л, 

автогудронатор, 2 автомобілі для перевезення людей. 
 

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, та відновлено 43,5 км. 

дорожньої розмітки. 

 

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

ямковий ремонт на 26 км. – 2116 м2 

 

Вибірково відновлювалися та встановлювалися  дорожні знаки 

 

- 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  174,551 тис.грн. 



13 

 

Сільськими, селищними радами протягом 2013 року на утримання доріг 

використано 85,969 тис.грн. 

     

Передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах на 2013 рік передбачена сума в 

розмірі 701,3 тис. грн. 

Кошти субвенції з державного бюджету  станом на 01 січня 2014 року 

надійшли  в сумі 518,209 тис. грн., із них використано 273,605 тис. грн. 

Залишок не використаних коштів на рахунках місцевих бюджетів 244,604 

тис.грн. 

 

За даними  філії «Голованівський райавтодор» станом на 01.01.2014 

виконано ремонтних робіт на суму 5 млн.428 тис.грн., кошти на 

експлуатаційне утримання доріг місцевого значення спрямовані в сумі 3550,1 

тис.грн., на дороги державного значення – 2 млн.367 тис.грн., по прямих 

договорах 1 млн.574,8 тис.грн. 

Відремонтовано комунальних доріг на суму 280,6 тис.грн., поточний ремонт 

місцевих доріг 22,7 тис.грн  

  
 

У селищі Побузьке обслуговування проводилося автопарком КП «Аква 

Сервіс-07» та  ТОВ «ПФК». По селищі Голованівськ та пристанційне селище 

вулиці обслуговувалися Комбінатом комунальних підприємств, яке має на 

балансі трактор ЮМЗ 6, дві снігоочисні машини «Stiga cube». 

 

  На даний час в районі рахується одна залізнична станція (ст. Голованівськ) 

Перераховано субвенцій за пільговий проїзд залізничним транспортом в сумі 

2,418 тис.грн. Заборгованість відсутня. 

 

З початку року на автодорогах району працівниками Голованівського ВДАІ 

УМВС України в Кіровоградській області було виявлено 448 порушень 

правил дорожнього руху і складено протоколи  

З початку 2013 року на порушників Правил дорожнього руху накладено 

адміністративних стягнень на суму 53,472 тис. грн., стягнуто 12,300 тис.грн. 
 

Важливим питанням щодо зменшення показників порушень ПДР учасниками 

дорожнього руху є відповідальна робота працівників Голованівського відділу 

ДАЇ УМВС України в Кіровоградській області.   

ВДАІ Голованівського РВ УМВС в Кіровоградській області регулярно 

проводяться роз’яснювальні бесіди серед учнів загальноосвітніх шкіл 

Голованівського району та з особовим водійським складом та 

розповсюджено наочну агітацію по темі забезпечення безпеки дорожнього 

руху. Регулярно інформацію, щодо умов безпеки дорожнього руху та правил 

поведінці на дорозі опубліковується у районній газеті «Вісник 
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Голованівщини» також друкувалися  статті по профілактиці та недопущенню 

ДТП на території Голованівського району. 

 

Згідно статистичних даних вантажні перевезення автомобільним 

транспортом в районі за січень- листопад  2013 року склали – 34 тис.тонн, що 

складає 94,4% до рівня минулого року.  

Вантажооборот -7,7 млн.ткм. і до 11 місяців 2012 року -99,1 %. 

Пасажирські перевезення склали 140,8 тис.чол. або 43,8% до рівня 

попереднього року, а пасажирооборот -6,8 млн.пас.км, що склало 75,9%. 

 

Основним перевізником в районі було у минулих роках приватне акціонерне 

товариство   « Голованівське АТП -13539», яке забезпечувало перевезення 

пасажирів як на приміських так і на міжміських маршрутах.    

  

Станом на 01.09.2013 року видано розпорядження голови 

райдержадміністрації  «Про проведення конкурсу з визначення підприємства 

(організації) для здійснення функцій робочого органу» та опубліковано 

оголошення в газету Голованівської районної ради "Вісник Голованівщини" 

про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для 

здійснення функцій робочого органу. Затверджено розпорядження голови 

райдержадміністрації «Про організацію перевезення пасажирів автобусами та 

проведення конкурсу на внутрішньорайонному автобусному маршруті 

загального користування» та «Про утворення конкурсного комітету з 

організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на 

внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування та 

затвердження Положення про нього». 

Опубліковано оголошення про конкурс в газету Голованівської районної 

ради "Вісник Голованівщини" від 17.08.2013 року про проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах  

19.09.2013. Переможцем у конкурсі став Голованівський  ККП. 

На даний час за допомогою регулярних спеціальних перевезень для 

отримання в смт Голованівськ медичних  та інших послуг у сфері 

соціального обслуговування населення селищними радами організовано 

підвіз жителів сіл за маршрутами с.Цвіткове – смт.Голованівськ, с.Клинове – 

смт.Голованівськ, с.Люшнювате – смт.Голованівськ, с.Ємилівка – 

смт.Голованівськ. 
 

10 січня 2014 року Голованівською райдержадміністрацією проведено 

конкурс з перевезення пасажирів з перевезення пасажирів на 

внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування 

місцевого значення, переможцем в якому було визнано ТОВ «Вільшанка 

ТРАНССЕРВІС» 

Замовником було запропоновано три маршрути Голованівськ – Перегонівка 

Голованівськ – Побузьке (через Липовеньке, Капітанку) Голованівськ-
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Лебединка-ст.Голованівськ. На маршруті Голованівськ – ст. Голованівськ 

планується автобусне сполучення двічі на день. 

Наразі перевізник проводить остаточну підготовку документів необхідних 

для підписання договорів з перевезення пасажирів та функціонування 

маршрутів 

 

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху у Голованівському районі  здійснюють 

відповідальні виконавці – РВ УМВС України в Кіровоградській області,  

філія «Голованівський райавтодор». 

 

В 2013 році в журналі приймального відділення Голованівської ЦРЛ було 

зареєстровано 10 випадків звернень громадян з тілесними пошкодженнями, 

отриманими внаслідок дорожньо-транспортних пригод. 

Основними причинами звернень є наступні: травми –8 випадків, 2 випадки – 

це звернення по причині доставки трупів  з місця дорожньо-транспортних 

пригод. 

 

У випадку травм, у приймальному відділенні надається перша невідкладна 

допомога, перша лікарська допомога, безкоштовно. В подальшому, потерпілі, 

в залежності від ступеню важкості їхнього стану здоров'я, направляються або 

на амбулаторне лікування, або на стаціонарне лікування у відділення 

Голованівської ЦРЛ чи до обласної лікарні.   

 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 
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Прийняте рішення № 403 (додається). 

 

Наступне питання «Про затвердження районної програми 

«Шкільне молоко» на 2014-2015роки. 

Слова має Клименко Олександр Вікторович  - начальник 

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. 

 

Клименко О.В.: 

 

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»     - 35 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 01 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 01 

Прийняте рішення № 404 (додається). 

 

Наступне питання поряду денного «Про внесення змін до 

Положення про районний фонд охорони навколишнього природного 

середовища». 

Інформація Клименка О.В.  

 

Клименко О.В.: 

 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 405 (додається). 

 

Восьме питання порядку денного  «Про затвердження районної 

цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016року». 

Слова має Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 

соціального захисту населення  райдержадміністрації. 

 

Дудник А.А.: 

Шановні депутати, присутні! 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року 

№ 341 ―Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

підтримки сім’ї до 2016 року‖, розпорядження  голови обласної державної 

адміністрації від 22 листопада 2013 року № 566-р  «Про затвердження  

обласних заходів з виконання Державної цільової соціальної програми 

підтримки  сім’ї до 2016 року», з метою забезпечення системної та 

комплексної політики у сфері сім’ї на території району необхідно схвалити  

районну цільову соціальну програму підтримки сім'ї до 2016 року. 

 

Мета Програми полягає у забезпеченні системної та комплексної політики 

щодо підтримки сім’ї на території району, спрямованої на збереження 

сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї та її здатності до 

усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення 

соціального захисту сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Вирішення завдань Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку 

Голованівського району на період до 2016 року. 

 

Голова районної ради:  

 

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

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 406 (додається). 

 

Наступне питання  «Про затвердження районної комплексної 

соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Голованівського 

району на 2014-2017роки». 

Інформація Дудник А.А. 

 

Дудник А.А.: 

Районна  комплексна соціальна програма оздоровлення та відпочинку  дітей 

Голованівського району на 2014 - 2017 року (далі – програма) розроблена на 

виконання Закону України ―Про оздоровлення та відпочинок дітей‖, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року 

№ 549-р ―Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року‖, рішення обласної ради 

від 28 грудня 2011 року №231 «Про нову редакцію обласної програми 

―Центральний регіон — 2015‖, стратегії економічного і соціального розвитку 

Кіровоградської області на 2013 — 2020 роки. 

 

Турбота про стан здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення 

держави до проблем підростаючого покоління. Поліпшення стану здоров'я 

дітей, відновлення їх життєвих сил, створення умов для продовження 

виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом 

організації оздоровлення та відпочинку дітей. 
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Підростаюче покоління, діти та підлітки є майбутнім потенціалом 

суспільства, від стану якості здоров’я якого залежить подальший розвиток 

незалежної України. 
 

Кошторис 

на виконання районної цільової соціальної програми оздоровлення 

та відпочинку дітей на період до 2015 року у 2014 році 

 
 

№п/п Заходи Сума, тис. грн. 

1. Організація відпочинку дітей в пришкільних 

таборах 

 

382,8 

2. Організація дозвілля учнів в пришкільних таборах 5,0 

3. Оздоровлення дітей пільгових категорій, 

придбання путівок в стаціонарні дитячі заклади 

оздоровлення  

160,0 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 407 (додається). 

 

Десяте питання порядку денного  «Про  перейменування Трудового 

архіву Голованівського району в Об’єднаний Трудовий архів селищних, 

сільських рад Голованівського району» 

Слова має  Настенко Оксана Борисівна – завідувач Трудовим 

архівом Голованівського району 
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Настенко О.Б.: 

 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 408 (додається). 

 

Наступне  питання «Про районну програму по створенню 

соціально-економічних умов для реалізації діяльності Об’єднаного 

Трудового архіву селищних, сільських рад Голованівського району на 

2014-2016роки» 

Інформація Настенко О.Б.: 

 

Настенко О.Б.: 

Шановні депутати районної ради та присутні! 

До вашої уваги пропонується проект районної Програми по створенню умов 

для розвитку архівної справи Об’єднаного Трудового архіву селищних, 

сільських рад Голованівського району на 2014 – 2016 роки. 

 

Сьогодні в Об’єднаному Трудовому архіві зберігається понад 14 229 одиниць 

зберігання. Створення Об’єднаного Трудового архіву дало можливість 

забезпечити централізоване зберігання документів з особового складу 

суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності. А це 

великий обсяг архівних документів, у тому числі документів, які містять 

відомості про трудову діяльність громадян. Однак подальша робота 
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Об’єднаного Трудового архіву зазнає суттєвих труднощів внаслідок 

неналежного матеріально-технічного забезпечення. 

 

Так, Об’єднаний Трудовий архів  знаходиться в непристосованому для таких 

цілей приміщенні, яке недостатньо забезпечене експлуатаційним 

обладнанням. Не вистачає стелажного обладнання, картонажів. Не 

встановлена сучасна система охоронно-пожежної сигналізації.  Крім цього, 

відсутність сучасної системи кондиціювання не дає можливості забезпечити 

у сховищах оптимальний волого-температурний режим. Вказані недоліки, є 

суттєвим недотриманням встановлених нормативів для належного зберігання 

та роботи з архівними документами, що становить загрозу втрати частини 

документів. 

 

Метою запропонованої районної Програми по створенню умов для розвитку 

архівної справи Об’єднаного Трудового архіву селищних, сільських рад 

Голованівського району на 2014-2016 роки є поліпшення матеріально-

технічної бази Об’єднаного  Трудового архіву для гарантованого зберігання 

документів і забезпечення подальшої роботи з ними відповідно до 

встановлених законодавством нормативів. 

Фінансування Програми передбачається здійснювати в межах коштів, 

передбачених у районному бюджеті згідно Плану заходів щодо розвитку 

архівної справи в районі на 2014 – 2016 роки. 

 

Внаслідок належного фінансування Програми та її виконання 

передбачається: 

        - суттєве поліпшення матеріально-технічного стану Об’єднаного 

 Трудового архіву;  

        - покращення умов роботи працівників; 

        - забезпечення належного зберігання архівних документів; 

        - вдосконалення роботи з архівними документами для надання якісних 

послуг фізичним та юридичним особам щодо отримання необхідної 

інформації. 

Вважаю, що дана Програма є необхідною і результативною. 

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»     - 36 

«проти»    - 00 
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«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 409 (додається). 

 

Переходимо до розгляду  дванадцятого  питання порядку денного  

«Про звільнення головного лікаря КО «Побузька селищна лікарня». 

Слова має Сачук Валентина Михайлівна – головний лікар КУ 

«Голованівська центральна районна лікарня». 

 

Сачук В.М.: 

 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 410 (додається). 

 

Наступне питання порядку денного  «Про затвердження Статуту 

Голованівської центральної районної лікарні». 
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Інформація Сачук В.М. 

 

Сачук В.М.: 

 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 411 (додається). 

 

Всі питання порядку денного розглянуто. 

 

Слово має Ігор Ткаченко - член Народної Ради. 

 

Ткаченко І.С.: 

 

 

 

 

 

 

Оголошується перерва на 30 хвилин. 

 

Перерва 

 

Голова районної ради:  

Я зачитаю тест Положення про Народну Раду. 
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Положення 

про громадський контролюючий-наглядовий орган  

при Голованівській районній раді  

(Народна Рада Голованівського району Кіровоградської області) 

 

1. Народна Рада Голованівського району Кіровоградської області далі 

(Народна Рада) - громадський контролюючий - наглядовий орган при 

Голованівській районній раді, утворений на період повноважень депутатів 

Голованівської районної ради VІ скликання для забезпечення контролю 

громадян за діяльністю органів державної влади та місцевого 

самоврядування  району та  налагодженню ефективної взаємодії зазначених 

органів з громадськістю, врахування громадської думки при вирішенні 

питань життєдіяльності, та розвитку Голованівського району. 

2. У своїй діяльності Народна Рада керується даним Положенням та здійснює 

свою діяльність у рамках чинного законодавства України. 

3. Основними завданнями Народної Ради є : 

3.1. Створення та забезпечення умов для реалізації громадянами району  

права на контроль та нагляд за діяльністю органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, а також установ, які їм підпорядковані. 

3.2. Народна Рада у відповідності до Положення наділена правом ініціювання 

розгляду питань, що підлягають включенню до порядку денного роботи 

чергової сесії Голованівської районної ради за рішенням ради.  

3.3. Узагальнює, аналізує інформацію і пропозиції громадських організацій 

та окремих груп громадян району щодо вирішення питань що мають важливе 

суспільне чи місцеве значення та ініціює їх розгляд в органах виконавчої 

влади та органах місцевого самоврядування в тому числі на пленарних 

засіданнях  Голованівської районної ради. 

3.4. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань 

розвитку господарства інфраструктури району та  адміністративно 

територіальних одиниць , шляхом скликання загальних зборів громадян 

Голованівського району Кіровоградської області. 

4. Для виконання покладених завдань Народна Рада має право звернення до 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з запитами, заявами, та 

вимогами про усунення недоліків, негативних наслідків в роботі тих чи 

інших установ та посадових осіб, дії чи бездіяльність яких негативно впливає 

на суспільне життя та порушує права громадян в Голованівському районі. 

5. Розгляд поданих Народною Радою заяв, звернень є обов’язковим для 

розгляду державними установами та органами місцевого самоврядування 

району. 

6. З метою забезпечення законності, публічності, відкритості перед 

громадськістю прийнятих районною радою, виконавчими органами 
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виконавчої влади району, державними установами  та організаціями  рішень 

нормативно - правових та погоджувальних актів, включаючи кадрові питання 

вищезазначених установ, районна рада, органи виконавчої влади, керівники 

державних підприємств та установ повинні один екземпляр відповідних 

рішень направляти до  Народної Ради. 

7. Кадрові питання стосовно призначення, та звільнення з посад керівників 

державних установ, організацій та органів виконавчої влади Голованівського 

району, підлягають обов’язковому погодженню з Народною Радою. 

8. Народна Рада в межах своєї компетенції має право збирати та в інший 

спосіб фіксувати неправомірні, корупційні дії посадових осіб , що тягне за 

собою передання матеріалів до відповідних органів з вимогою про належне 

реагування. 

9. В разі находження до Народної Ради  достовірних даних ( протокол про 

притягнення до адміністративної відповідальності, протокол про корупцію , 

вступивший в силу вирок суду, оголошення про підозру) Народна Рада має 

право ставити питання перед відповідними органами про відсторонення 

посадової особи від виконання нею посадових обов’язків. 

10. У випадку невиконання керівниками державних установ та організацій 

вимог Народної Ради, керівник відповідного структурного підрозділу 

вважається таким, що ігнорує громадську думку. В такому випадку Народна 

Рада має право звернення про доцільність перебування керівника на займаній 

посаді. 

11. Членство в Народній Раді є індивідуальним. 

12. До Народної Ради не можуть входити: 

  - депутати всіх рівнів; 

  - працівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

  - особи, які мають непогашену судимість; 

  - особи, які включені до Єдиного реєстру корупціонерів; 

  - члени Партії регіонів. 

13. Народну Раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її 

першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Голова Народної Ради 

має заступника та секретаря, які обираються з числа членів Народної Ради 

шляхом рейтингового голосування. 

14. Повноваження голови Народної Ради можуть бути припинені за рішенням 

Народної Ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення 

підстав, передбачених Положенням про Народну Раду. 

15. Голова Народної Ради: 

15.1. організовує діяльність Народної Ради, скликає та організовує підготовку 

та проведення її засідань, підписує документи від імені Народної Ради; 
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15.2. представляє Народну Раду у відносинах з органами місцевого 

самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями 

громадян, ЗМІ тощо; 

15.3. може брати участь у засіданнях районної ради та її органів  з правом 

дорадчого голосу. 

16. У випадку відсутності голови Народної Ради  виконання обов’язків 

голови Народної Ради покладаються на заступника голови, який наділений 

правом підпису документів. 

17. Загальний склад Народної Ради складається з 9 осіб. 

18. Основною формою роботи Народної Ради є засідання, що проводяться у 

разі потреби. Позачергові засідання Народної Ради можуть скликатися за 

ініціативою не менш як однієї третини загального складу її членів — 3 осіб.  

Засідання Народної Ради проводиться відкрито, і є правомочним, якщо на 

ньому присутні більша  половина від загальної кількості членів Народної 

Ради. 

19. У засіданнях Народної Ради бере участь з правом дорадчого голосу 

уповноважені представники від районної ради,  районної державної 

адміністрації та Народних Рад територіальних громад сіл та селищ району. 

За запрошенням голови Народної Ради у її засіданнях можуть брати участь 

інші особи. 

20. Рішення Народної Ради приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів від загального складу Народної Ради  

 У разі рівного розподілу голосів на засіданні Народної ради, вирішальним є 

голос головуючого. 

21. Рішення районної ради, прийняте за результатами розгляду рішень та 

пропозицій Народної Ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його 

прийняття, в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Народної 

Ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті 

органу та в інший прийнятний спосіб. 

22. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування 

пропозицій Народної Ради або причини їх відхилення. 

23. Народна Рада інформує районну раду та громадськість про свою роботу 

шляхом розміщення, в обов’язковому порядку, в спеціально створеній 

рубриці ―Народна Рада‖ на офіційному веб-сайті районної ради та 

оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про документи, план 

роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, тощо. 

24. Забезпечення Народної Ради приміщенням для роботи та проведення її 

засідань здійснює районна рада. Народна Рада має свій бланк. 

25. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться рішенням 
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Голованівської 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 № 412 (додається). 

 

Слово має Свид О.Г. – член Народної Ради. 

 

Свид О.Г.: 

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

ради VІ  скликання, розглянуто. 

 

Двадцять дев’яту  сесію районної ради  VІ скликання оголошую 

закритою. 

 

 

 

Голова районної ради        О. Чушкін  


