
                                                            

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 

П Р О Т О К О Л  

 

пленарного засідання тридцятої позачергової сесії районної ради 

VІ скликання  

 

25 квітня  2014 року        смт. Голованівськ  

 

Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.20 

 

Усього депутатів – 48 

Присутні - 37 

Відсутні -  11 

 

Президія: 

Чушкін Олексій Іванович – голова Голованівської районної ради. 

Ткаченко Ігор Сергійович – голова Голованівської районної державної 

адміністрації. 

 

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

 

 Перед початком роботи пленарного засідання присутні вшанували 

пам'ять загиблих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи хвилиною 

мовчання. 

 

Голова районної ради:  

 Слово для виступу надається Конякіну Василю Сергійовичу – 

голові Народної Ради Голованівського району. 

 

 Шановні депутати, запрошені! 

 Одним із питань порядку денного сьогоднішньої сесії є розгляд 

подання Прокурора Голованівського району щодо скасування рішення 

районної ради про створення Народної Ради Голованівського району. 

 З початку існування Народної Ради нами було прийнято 13 звернень від 

громадян, установ та організацій. За цей час проведено 9 засідань. 

 Перше питання, яке було піднято нами – незаконна вирубка 

лісонасаджень на території району. Місцями такі вирубки сягали до 30 га. 

Відповіді на наші звернення були подекуди шокуючи, особливо з 

Голованівського РВ УМВС: - складу злочину не виявлено. Лише коли ми 



звернулись до прокурора району, було відкрито кримінальне провадження. 

На даний час триває слідство. Залишилось лише питання: - Як воно 

закінчиться? 

 Працювали ми і з ініціативною групою с. Межирічка щодо надання 

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства. Вони провели об’ємну роботу, але, знаючи те, як роздаються 

землі на території району, ми звертаємось до новопризначеного голови РДА з 

пропозицією виступити гарантом між громадянами та Держземгагенством, 

щоб не сталось так, що група «Кернел» розірве договора, а земельні ділянки 

отримає якийсь «добрий дядько». 

 Наступне. За погодженням з Народною Радою було призначено голову 

Голованівської районної державної адміністрації І.Ткаченка. Просимо Вас, 

Ігорю Сергійовичу, бути справедливим керівником, діяти конструктивно, 

виважено, показати громаді, що не просто змінилось обличчя в кабінеті, і 

сотня людей на Майдані не даремно поклали своє життя. 

 Досить дієво спрацювали і на звернення жителя с. Грузьке щодо 

незаконного спуску води в ставках та вилову риби. Під контролем Дмитра 

Вікторовича, нашого прокурора, по справі, яка була проігнорована органами 

міліції, було зобов’язано відновити перевірку та притягнути винних до 

відповідальності.  

 По питаннях, які склались в нашому районі, ми звернулись навіть до 

депутата Верховної Ради України. Відповідь чекаємо. 

 Також нами були надіслані запити щодо припинення автобусного 

сполучення між населеними пунктами Голованівського району, невиплати 

заробітної плати працівникам комунгоспу, Голованівського автопарку, 

ліквідації стихійного ринку по вулиці 50 років Жовтня, незрозумілої роздачі 

земельних ділянок5 та інше. Чи буде надіслана відповідь по даних запитах 

невідомо. Адже після сьогоднішньої сесії наше існування, як Народної ради 

припиняється. 

 Але, ми будемо існувати як громадська організація, допомагати людям 

у невирішених питаннях, а також хочемо запевнити деяких чинних 

посадовців, що матеріали їхніх діянь, в тому числі й корупційних, вже в 

достатньому об’ємі нами зібрані. Це буде досить велика робота для 

люстраційного та антикорупційного комітету. І якщо наші органам міліції та 

прокуратури не будуть мати бажання з нами співпрацювати, ми будемо 

звертатись вище. 

 Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

 

На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  37  депутатів. 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Тридцяту позачергову 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. 

 

 Шановні депутати! 

 На ім’я голови районної ради надійшли заяви від депутатів районної 

ради Піскорського В.В. та Бербеги О.В. про вихід із депутатської групи 

«Молоді регіони». Відповідно до пункту 8.2.5. Регламенту Голованівської 

районної ради діяльність депутатської групи припиняється у разі вибуття 

окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж п’ять 

депутатів. 

 А також, надійшли заяви від депутатів районної ради Коломійчука 

М.А., Піскорського В.В., Тернавської О.Г., Бербеги О.В., Гуцалюк Л.І. про 

вихід із фракцій Партії регіонів. 

 

Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 

На тридцять першій сесії районної ради пропонується розглянути наступні  

питання:   

 

1. Про внесення змін до рішення районної ради від 31 січня 2014 року № 

382 «Про районний бюджет на 2014 рік».  

    Інформація: Дудара Василя Серафимовича –   

    начальник фінансового управління районної   

    державної адміністрації. 

 

2. Про розгляд подання прокурора Голованівського району від 8 квітня 

2014 року № 8-828 вих-14 про скасування рішень сесій Голованівської 

районної ради від 24 лютого 2014 року № 398 та від 28 лютого 2014 

року № 412. 

    Інформація: Бербега Олег Володимирович – голова  

    постійної комісії районної ради з питань регламенту, 

    депутатської етики, законності, зв’язків з органами 

    місцевого самоврядування та адміністративно- 

    територіального устрою. 

      

3. Про депутатський запит Козака В.В. 

    Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови  

    районної ради.      

 

 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»     - 37 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 

Немає. 

 

Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 

Результати голосування: 

«за»     - 37 

«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 питань порядку денного. 

 

Перше питання «Про внесення змін до рішення районної ради від 

31 січня 2014 року № 382 «Про районний бюджет на 2014 рік». 

 

Слово має Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації. 

 

Дудар В.С.: 

Шановні депутати! 

До Закону України «Про Державний бюджет на 2014 рік» було внесено 

зміни в частині зменшення доходів і видатків. Державний бюджет зменшено 

на 62 мільярда гривень. На 30 мільярдів зменшено видаткову частину. 

Внаслідок чого до районного бюджету також повинні бути внесені 

зміни, так як він обраховується відповідно до нормативів що встановлені 

Державним бюджетом України. Проект змін був розроблений фінансовим 

управлінням районної державної адміністрації та направлений на експертизу 

до обласного фінансового управління. Ніякої самодіяльності в проведеній 

роботі не було. Бюджет району залежить від дотацій з державного бюджету. 



Доходи та видатки районного бюджету пропонується зменшити на 2,5 

млн.грн. Найбільший обсяг зменшень по установам освіти (1,3 млн. гривень). 

Вважаю, що зміни до бюджету необхідно прийняти. Потрібно 

пережити цей період коли держава економить. Можливо за результатами 

першого півріччя частина коштів буде виділена додатково. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

 

Запитання є ? 

 

 Слово для виступу надається Капелюшній Валентині Федорівні – 

депутату районної ради. 

 

Капелюшна В.Ф.: 

 Закінчується навчальний рік а почнеться оздоровча кампаній школярів. 

На оздоровлення виділяються кошти з районного бюджету. В минулому році 

на 1 дитину виділялось 10 гривень на утримання в таборі. Але, користі з 

проведення такого оздоровлення замало, можливо необхідно призупинити 

таке оздоровлення. 

 

Дудар В.С.: 

 Таке рішення повинно бути прийняте колегіально на сесії районної 

ради. 

 

 Слово має Осадчук Владислав Іванович – депутат районної ради. 

 

Осадчук В.І.: 

 Шановні депутати! 

 У зв’язку із внесенням змін до районного бюджету суттєво зменшаться 

вид акт на фізичну культуру і спорт. Влада практично не залишає 

фінансового ресурсу для розвитку спорту. Спортсмени  району постійно 

приймають участь в обласних та всеукраїнських змаганнях, де стають не 

тільки призерами, а й переможцями цих змагань. 

 

 Слово має Конякін Василь Михайлович – голова Народної Ради 

Голованівського району. 

 

Конякін В.М.: 

 Так, видатки на фізичну культури і спорт можливо і не скорочувати, а 

краще переглянути та зменшити видатки на утримання ради районної 

організації ветеранів України. 

 

 Слово має Грушецький Анатолій Георгійович – депутат районної 

ради. 



 

Грушецький А.Г.: 

 

 Шановні депутати! 

 А я проти зменшення видатків на утримання ради районної організації 

ветеранів. Ветеранська організація – це найактивніша частина громадян. 

Ветерани – особи, які першочергово потребують посиленої уваги, допомоги 

та підтримки держави. Це люди яких по справжньому хвилюють вся сфери і 

питання життєдіяльності нашої держави – починаючи від дріб’язкових, як 

кажуть побутових і закінчуючи глобальними, державними.  

 

Голова районної ради: 

 

 Слово для виступу надається Коломійчуку Михайлу 

Анатолійовичу – начальнику відділу освіти районної державної 

адміністрації. 

 

Коломійчук М.А.: 

 Шановні депутати! 

 Так, питання оздоровлення це велика проблема. Кіровоградська 

область це не Крим і не Закарпаття. Найближчий оздоровчий табір біля нас 

це «Бригантина» в Новоархангельському районі. Всі діти там не можуть бути 

оздоровлені. 

 Я вважаю нам необхідно продовжувати вирішувати питання щодо 

оптимізації шкіл. І прошу в цьому і вашої допомоги. 

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»     - 25 

«проти»    - 12 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 25 



«проти»    - 12 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 413 (додається). 

 

 Друге питання порядку денного «Про розгляд подання прокурора 

Голованівського району від 8 квітня 2014 року № 8-828 вих-14 про 

скасування рішень сесій Голованівської районної ради від 24 лютого 

2014 року № 398 та від 28 лютого 2014 року № 412». 

 

 Слово має Бербега Олег Володимирович – голова постійної комісії 

районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, 

зв’язків з органами місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою. 

 

Бербега О.В.: 

 Шановні депутати! 

 До районної ради надійшло подання Прокурора Голованівського 

району про скасування рішень сесії Голованівської районної ради  від 24 

лютого 2014 року № 398 «По створення консультативно-дорадчого органу 

ради «Народна Рада Голованівського району Кіровоградської області» та від 

28 лютого 2014 року № 412 «Про внесення змін та доповнень до рішення 

районної ради від 24 лютого 2014 року № 398». 

 Відповідно до статті 23 Закону України «Про прокуратуру» подання – 

це акт реагування прокурора на виявлені порушення закону з вимогою. 

Прокурор має бути повідомлений про результати розгляду подання та вжиті 

заходи у визначений ним строк, що обчислюється з дня отримання подання 

та не може бути меншим 10 днів. В нашому випадку це у визначений 

прокурором строк 20 днів з дня отримання подання (не пізніше 30 квітня 

2014 року). 

 Колегіальний орган, якому внесено подання, повідомляє про день його 

розгляду прокурору, який вправі особисто взяти участь у засіданні цього 

органу. 

 Районна рада може задовільнити подання прокурора або відхилити 

подання в цілому чи частково. 

 У разі відхилення подання в цілому чи частково або неповідомлення 

прокурора про результати розгляду подання. А також якщо подання не 

вносилося, прокурор може звернутись до суду щодо: 

1) визнання незаконним нормативно-правового акта відповідного органу 

повністю чи в окремій його частині; 

2) визнання протиправним рішення чи окремих його положень і щодо 

скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень; 

3) визнання протиправним дій чи бездіяльності, зобов’язання вчинити певні 

дії або утриматись від вчинення певних дій. 

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

районна рада – це орган місцевого самоврядування, що представляє спільні 



інтереси територіальних громад сіл та селищ району. Одним із принципів 

місцевого самоврядування є правова, організаційна та матеріально-фінансова 

самостійність у межах повноважень, визначених цим та іншими законами. 

 Відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» органи місцевого самоврядування є юридичними особами і 

наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах 

яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність 

відповідно до закону. 

 Стаття 24 Закону визначає що правовий статус місцевого 

самоврядування в Україні визначається Конституцією України, цим та 

іншими законами, які не повинні суперечити положенням Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

 Голованівською районною радою був створений громадський 

контролюючий-наглядовий орган при Голованівській районній раді ( 

Народна Рада Голованівського району Кіровоградської області), було 

затверджене Положення та його персональний склад, до якого входять особи, 

які є громадськими активістами і не є депутатами районної ради. 

 Цей наглядовий орган був створений на період повноважень депутатів 

районної ради 6 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. 

 Створення даного органу не регламентується діючим законодавством. 

Жоден законодавчий акт не передбачає такої форми здійснення народовладдя 

як Народна Рада. Чинним законодавством визначено перелік контролюючих 

органів, до яких не входить Народна Рада. 

 Стаття 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

визначає питання, які вирішуються районними  радами виключно на їх 

пленарних засіданнях. Згідно даної статті районна рада може створювати 

органи, а саме: постійні комісії районної ради, тимчасові контрольні комісії 

ради, президію (колегію) ради (всі органи обираються з числа депутатів 

районної ради). Відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» депутат районної ради як представник інтересів  

територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов’язаний 

вважати і захищати інтереси відповідної територіальної громади – виборців 

свого виборчого округу, виконувати доручення в межах своїх повноважень, 

наданих законом,брати активну участь у здійснення місцевого 

самоврядування. 

 В той же час, громадські ради – консультативно - дорадчі органи 

можуть створюватись при районній державної адміністрації. 

 Відповідно до статті 37 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 

року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» громадська рада при районній державній 



адміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-

дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні 

державними ми справами, здійснення громадського контролю за діяльністю 

органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених 

органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування 

та реалізації державної політики. 

 Отже, вказані рішення суперечать Конституції України та чинному 

законодавству, районна рада вийшла за межі наданих її повноважень і дані 

рішення необхідно скасувати. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

 На засідання постійної комісії районної ради з питань регламенту, 

депутатської етики, законності, зв’язків з органами місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального устрою було 

запропоновано доповнити проект рішення «Про розгляд подання прокурора 

Голованівського району від 8 квітня 2014 року № 8-828 вих-14 про 

скасування рішень сесій Голованівської районної ради від 24 лютого 2014 

року № 398 та від 28 лютого 2014 року № 412» пунктом такого змісту: 

«Рекомендувати Голованівській районній державній адміністрації створити 

громадську раду при районній державній адміністрації». 

 Відповідно до пункту 3.5.7. регламенту районної ради за наявності 

розбіжностей стосовно проекту рішення, висновки та рекомендації постійних 

комісій районної ради ставляться на голосування після їх обговорення на 

пленарному засіданні. 

 Тому, прошу проголосувати, хто за те щоб доповнити проект рішення 

вказаним пунктом. 

 

Результати голосування: 

«за»     - 23 

«проти»    - 14 

«утримались»   - 00 

Не прийнято. 

 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 29 

«проти»    - 08 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 



 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 29 

«проти»    - 08 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 414 (додається). 

 

 Останнє питання порядку денного «Про депутатський запит 

депутата районної ради Козака В.В.» 

 

 Шановні депутати! 

 Надійшов депутатський запит до начальника відділу овіти 

Голованівської районної державної адміністрації Коломійчука М.А. від 

депутата районної ради Козака В.В. з приводу оплати праці водія шкільного 

автобуса НВК «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» в дні невиїзду шкільного автобуса на 

маршрут. 

 

Запитання є ? 

Немає. 

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 37 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 37 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 415 (додається). 

 



 Слово для виступу надається Козаку Володимиру Володимировичу 

– депутату районної ради. 

 

Козак В.В.: 

 Шановні депутати! 

 Пропоную скликати позачергову сесію районної ради та розглянути 

питання щодо стану фінансування проведення оздоровчої кампанії школярів 

у 2014 році. 

 

Голова районної ради: 

 Дане питання опрацюємо і якщо буде необхідно розглянути його на 

пленарному засідання буде скликана позачергова сесія. 

 

 

Всі питання, які вносилися на розгляд тридцятої позачергової 

сесії районної ради шостого скликання, розглянуто. 

 

Тридцяту позачергову сесію районної ради шостого скликання 

оголошую закритою. 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін  

 
 


