
 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 
П Р О Т О К О Л  

 
пленарного засідання  тридцятої сесії районної ради 

VІІ скликання  
 

5 липня 2019 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 12.20 
 

Усього депутатів – 34 
Присутні - 23 

Відсутні - 11 
 

Президія: 
Кучмій Богдан Борисович – голова Голованівської районної ради. 

Голімбієвський Олег Дмитрович – голова районної державної адміністрації. 
Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної ради. 

  
Головує: Кучмій Богдан Борисович – голова районної ради.  

 
На тридцятій сесії присутні, згідно з даними реєстрації 23 депутатів. 
 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  

2 Говорун Ярослав Петрович   

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  

5 Гончаренко Костянтин Васильович  

6 Гребенюк Микола Петрович  

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  

8 Кравчук Ігор Петрович 

9 Коваль Володимир Олександрович 

10 Комашко Григорій Віталійович  

11 Комашко Михайло Станіславович  

12 Копієвський Михайло Дмитрович  

13 Кучмій Богдан Борисович 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  

15 Маріяшко Олег Валерійович  

16 Надольняк Ольга Іванівна  

17 Рокочук Дмитро Сергійович 

18 Сигляк Галина Володимирівна  

19 Свердликівський Віктор Олександрович  

20 Тернавська Олена Григорівна  

21 Цобенко Руслан Олександрович 



22 Чушкіна Надія Василівна  

23 Чушкін Олексій Іванович  

 

У пленарному засіданні не беруть участі депутати: 
Безушенко Григорій Валентинович 

Бучацький Андрій Миколайович 
Волошин Валерій Леонідович 
Вонсович Микола Володимирович 

Іщак Олександр Валентинович 
Лепетун  Юрій Петрович 

Лободюк Юрій Михайлович 
Погорєлов Сергій Леонтійович 

Ряснюк Леонід Леонідович 
Туз Сергій Віталійович 

Яровий Олександр Володимирович 
 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Голова районної ради оголосив тридцяту сесію районної ради сьомого 

скликання відкритою. 
 
У роботі сесії районної ради  беруть участь: 

- депутати районної ради; 
- сільські та селищні голови; 

- керівники установ, підприємств та організацій району;  
- запрошені. 

 
Голова районної ради поставив на голосування пропозицію щодо 

включення з проекту порядку денного питань: 
- Про затвердження плану спроможної мережі надання первинної 

медичної допомоги населення Голованівського району; 
- Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Голованівська центральна районна лікарня» 
Голованівської районної ради на 2019 рік; 

- Про затвердження організаційної структури та штатної чисельності 
Комунального некомерційного підприємства «Голованівська 
центральна районна лікарня»; 

-  Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
с. Журавлинка та с. Цвіткове на території Журавлинської сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області; 
- Про затвердження районної програми забезпечення житлом дітей- 

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 
період до 2021 року; 

-  Про внесення змін до рішення Голованівської районної ради від 06 
липня 2018 року № 307 «Про створення Комунального некомерційного 

підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної 



допомоги» Голованівської районної ради та затвердження Статуту 
КНП «Голованівський ЦПМСД» у новій редакції; 

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

- Про внесення змін до комплексної програми профілактики злочинності 

на 2018-2020 роки; 
- Про внесення змін і доповнень до програми економічного і соціального 

розвитку Голованівського району на 2019 рік. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 

 
Отже, на тридцятій сесії районної ради сьомого скликання 

пропонується розглянути наступні питання: 
 

1.Про стан виконання районної комплексної соціальної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей Голованівського району на 2018-2022 
роки. 



Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – 

начальника управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації. 
 

2. Про стан виконання районної програми соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 
поранених учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності та 

вшанування пам’яті загиблих на 2018-2020 роки. 
Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – 

начальника управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації. 

 
  

 3. Про стан виконання районної програми розвитку дошкільної 
загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2022 роки. 

Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника 

відділу освіти, молоді та спорту районної державної 

адміністрації. 
 

4. Про призначення директора закладу дошкільної освіти «Малятко» 

Голованівської районної ради. 
Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника 

відділу освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 

 
5. Про призначення директора закладу дошкільної освіти «Орлятко» 

Голованівської районної ради. 
Інформація: Туза Сергія Віталійовича – начальника 

відділу освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації. 

 
6. Про звіт головного лікаря КНП «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 
Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного 

лікаря КНП «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 
 

7. Про надання дозволу на списання основних засобів, які належать до 
спільної власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського 

району. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – 

заступника голови районної ради. 
 

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



Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – 

заступника голови районної ради. 

 
 9. Про затвердження плану спроможної мережі надання первинної 
медичної допомоги населенню Голованівського району. 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного 

лікаря КНП «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 
 

 10. Про затвердження фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства «Голованівська центральна районна лікарня» 

Голованівської районної ради на 2019 рік. 
Інформація: Піддубної Валентини Феодосіївни – 

головного лікаря КНП «Голованівська центральна 
районна лікарня». 

 
11. Про затвердження організаційної структури та штатної чисельності 

Комунального некомерційного підприємства «Голованівська центральна 
районна лікарня». 

Інформація: Піддубної Валентини Феодосіївни – 

головного лікаря КНП «Голованівська центральна 
районна лікарня». 

 
12. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 

оцінці земельної на території Люшнюватської сільської ради Голованівського 
району Кіровоградської області.  

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника 

відділу у Голованівському районі Голвоного 

управління Держгеокадастру у Кіровоградській 
області. 

 
13. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж с. Цвіткове на території Журавлинської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області. 
Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника 

відділу у Голованівському районі Головного 
управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області. 
 

 14. Про затвердження районної програми забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на період 

до 2021 року. 
Інформація: Карабенюк Тетяни Леонідівни – 

начальника служби у справах дітей районної 
державної адміністрації. 



15. Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 
року № 365 «Про районний бюджет на 2019 рік». 

Інформація: Дударя Василя Серафимовича – 

начальника фінансового управління районної 
державної адміністрації. 

 
16. Про внесення змін до рішення Голованівської районної ради від 06 

липня 2018 року № 307 «Про створення Комунального некомерційного 
підприємства «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Голованівської районної ради та затвердження Статуту КНП 
«Голованівський ЦПМСД» у новій редакції. 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного 

лікаря КНП «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги». 
 

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

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного 

лікаря КНП «Голованівський центр первинної медико-
санітарної допомоги». 

 
18. Про внесення змін до комплексної програми профілактики 

злочинності на 2018-2020 роки. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – 

заступника голови районної ради. 
 

 19. Про внесення змін до районної програми забезпечення збереженості 
документа Національного архівного фонду та розвитку архівної справи в 

районі на 2017-2019 роки. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – 

заступника голови районної ради. 
 

20. Про внесення змін до районної програми розвитку дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної освіти. 
Інформація: Рокочука Дмитра Сергійовича – 

заступника голови районної ради. 
 

Голова районної ради: 
 

Питання порядку денного попередньо обговорені і погоджені у 
відповідних постійних комісіях.  

 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 
денного сесії і прийняти його в цілому. 

 
Чи є інші пропозиції? 



Немає. 
 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 
22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 

Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

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

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 
 

Слухали: Про стан виконання районної комплексної соціальної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей Голованівського району на 

2018-2022 роки. 
Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації. 
 

 На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 08.05.2018 року № 312 «Про підготовку та проведення оздоровчої 
кампанії» видано розпорядження голови районної державної адміністрації від 

21 травня 2018 року № 136-р «Про підготовку та проведення оздоровлення та 
відпочину дітей влітку 2018 року», яким утворено і затверджено комісію з 

проведення перевірок стану готовності дитячих закладів відпочину протягом 



2018 року, міжвідомчий оперативний штаб з координації роботи щодо 
підготовки та проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році  та 

методичні рекомендації щодо підбору та направлення дітей на оздоровлення 
до закладів оздоровлення за рахунок коштів районного бюджету. 
 Проведено 3 засідання міжвідомчого оперативного штабу з координації 

роботи щодо підготовки та проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 
2018 році. Розглянуто питання: про підготовку та проведення оздоровчої 

кампанії влітку 2018 року; про забезпечення оздоровчими послугами дітей 
сиріт та дітей позбавелних батьківського піклування. 

 Для забезпечення оздоровленням та відочинком дітей пільгових 
категорій управлінням соціального захисту населення Голованівської 

районної державної адміністрації було розроблено та затверджено району 
комплексну соціальну програму оздоровлення та відпочину дітей 

Голованівського району на 2018 -2022 роки. 
 Сформовано банк даних дітей, які потребують оздоровлення та 

відпочинку. Для забезпечення пільгових категорій дітей оздоровленням, до 
управління соціального захисту населення батьки та опікуни діетй подають 

заяви на оздоровлення дітей, починаючи з початку року та документи, що 
підтверджують статус дитини. Також, інформацію про дітей пільгових 
катгорій, які бажають оздоровитися протягом літнього періоду надають 

сільські та селищні ради. 
 В бюджеті Голованівського району на оздоровлення дітей в 2018 році 

виділено 668700,00 грн., в тому числі з районного бюджету 352000,0 грн., 
бюджетів сільських та селищних рад – 316700,00 грн. 

 За ці кошти в червня 2018 року 40 дітей пільгових категорій 
оздоровились в дитячому закладісанаторного типу ім. С.Лазо м.Білгород -

Дністровський Одеської областьі. Ще 16 дітей – на базі ДЗОВ «ольвія» 
Миколаївської області. 

 З бюджетів Голованівської, Побузької, Вербівської, Красногірської, 
Крутеньківської, Лебединської, Люшнюватськї, Межиричківської, 

Пушківської, Роздольської, Розкішненської, Троянської, Шепилівської 
сільських, селищних рад не виділялись кошти на оздоровлення дітей 
пільгових категорій, які проживають на даній території. 

 На даний час за статистичними даними в районі проживає 3000 дітей 
віком від 7 до 17 років, які відповідно до чинного законодавства мають право 

на відпочинок та оздоровлення. 
 Протягом оздоровчої кампанії 2019 року планується забезпечити 

оздоровленням 26,5 % діетй віком від 7 до 17 років. 
 На здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітеу пільгових 

категорій в стаціонарних закладах оздоровлення та відпочинку в 2019 році з 
районного бюджету передбачені видатки в сумі 300 тис.грн. відповідно до 

районної комплексної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Голованівського району на 2018-2022 роки. Для оздоровлення дітей 

учасників антитерористичної операції виділено 80 тис.грн. відповідно до 
районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих 



учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 
учасників антитерористичної операції та вшанування пам»яті  загиблих на 

2016-2020 роки. 
 Планується залучит из бюджетів сільських та селищних рад на 
організацію оздоровлення та відпочинку дітей 261 тис.грн. 

 Найбільше коштів передбачено в бюджетах Липовеньківської сільської 
ради – 50 тис.грн., Капітанської – 34 тис.грн., Молдовської – 30 тис.грн., 

Свірневської – 20 тис.грн., Ємилівської та Наливайківської по 15 тис.грн., 
Вербівської – 12 тис.грн., Троянської – 10 тис.грн., перегонівської – 7 

тис.грн., Клинівської – 5 тис.грн. Побузькою селищною радою планується 
виділити кошти на оздоровлення та відпочинок дітей в стаціонарних 

оздоровчих закладах. 
 Зовсім не передбачено кошти на оздоровлення дітей у стаціонарних 

закладах у бюджетах Голованівської селищної, Краногірської, 
Крутеньківської, Лебединської, Люшнюватської, межиричківської, 

Пушківської, Роздольської, Розкішненської, Шепилівської, Семидубської, 
Журавлинської, Грузянської сільських рад. 

 На даний час проходить переговорна процедура по закупівлі путівок в 
дитячі оздоровчі заклади для дітей пільгових категорій. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 



18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення №  396  (додається). 
 
Слухали: Про стан виконання районної програми соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
військовослужбовців і поранених учасників АТО, постраждалих 

учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2018-
2020 роки. 

Інформує: Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 
соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

 

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 
пільговиків перебуває 296 учасників АТО, з них 4 особи з інвалідністю 

внаслідок війни, та 6 членів сімей загиблих учасників АТО. 
Рішенням Голованівської районної ради від 25 грудня 2015 року №28, 

затверджено Районну комплексну програму соціальної підтримки сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 
поранених учасників антитерористичної операції та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016-2020 роки, мета якої - фінансова, соціальна, психологічна 
підтримка учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх 

соціально-побутових проблем, вшанування пам'яті загиблих героїв. 
На 2016 рік для виконання заходів Районної комплексної програми 

соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2016-2020 роки з районного бюджету виділено 230,0 тисяч 
гривень, з них використано 216,8 тис. грн. 

На 2017 рік для виконання заходів Районної комплексної програми 
соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 
загиблих на 2016-2020 роки з районного бюджету виділено 214,0 тисяч 
гривень, з них використано 196,7тис. грн. 

На 2018 рік для виконання заходів Районної комплексної програми 
соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 



військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 
загиблих на 2016-2020 роки з районного бюджету виділено 128 тисяч 

гривень, з них проведено виплати: 
надано матеріальну допомогу 1 пораненому учаснику АТО та сім’ям 

загиблих учасників АТО в розмірі 2 тис. грн;  

надано матеріальну допомогу 1 демобілізованому учаснику АТО в 
розмірі 1 тис. грн.  

придбано 7 путівок на санаторно-курортне лікування учасників 
антитерористичної операції на загальну суму 65 тис. гривень.  

оздоровлено 6 дітей учасників АТО у таборі санаторного типу 
ім.С.Лазо ТОВ «Примор’я» на суму 20 тисяч гривень 

виділено кошти на лікування 2 важкохворим учасникам АТО в розмірі 
10000 грн. кожному та 1 важкохворому учаснику АТО в розмірі 20000 грн. в 

залежності від важкості захворювання на загальну суму 40 тисяч гривень. 
Рішенням Голованівської районної ради від 14 вересня 2018 року № 

324, затверджено Районну комплексну програму соціальної підтримки сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності та 
вшанування пам’яті загиблих на 2018-2020 роки, мета якої - фінансова, 
соціальна, психологічна підтримка учасників АТО, ООС та членів їх сімей, 

сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам'яті 
загиблих героїв. 

Для виконання заходів Районної комплексної програми соціальної підтримки 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності та 
вшанування пам’яті загиблих на 2018-2020 роки у 2019 році передбачено 228 

тисяч гривень, з них: 
 - пораненим учасникам АТО, ООС - 10 тис.грн.; 

 - членам сімей загиблих учасників АТО, ООС - 30 тис. гривень на 
поховання;  

 - надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим 
учасникам АТО - 8 тис. гривень; 

 - придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку -80 

тис. грн.; 
 - санаторно-курортне лікування учасників АТО, ООС та членів сімей -80 

тис. грн.; 
 - здійснення заходів щодо зубопротезування учасників АТО – 20 тис. 

грн. 
Станом на 01.06.2019 придбано 1 путівку на санаторно-курортне 

лікування учасників антитерористичної операції на загальну суму 8,8 тис. 
гривень для санаторно – курортного лікування 1 учасника АТО.  

На даний час проходить переговорна процедура по закупівлі путівок в дитячі 
оздоровчі заклади  для дітей пільгових категорій . 

Відповідно до Програми соціального захисту малозабезпечених верств 
населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, інвалідів, 



ветеранів війни, праці, та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи Голованівського району на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням Голованівської районної ради від 25 грудня 2015 
року №27 на 2019 рік передбачено кошти в сумі 208,6 тис. гривень на 
безкоштовний проїзд пільгових категорій населення. На перевезення 

інвалідів війни та учасників  бойових дій АТО на внутрішньо обласних та 
міжобласних маршрутах, відшкодовано за січень-травень 46,54тис. грн. та 

передбачено 100,5 тис. гривень на покриття витрат за користування 
телефоном пільговим категоріям населення, відшкодовано за користування 

телефоном  за січень-травень 9,9 тис. грн  
Відповідно до державної програми «Заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників 
антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно – курортним лікуванням» на 
психологічну реабілітацію передбачено 18 тис. грн 

Відповідно до обласної програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО 

та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки у 2019 році передбачено 
на сімейний відпочинок 130,3 тис. гривень. У червні 2019 забезпечено 
сімейним відпочинком 2 сім’ї учасників АТО в санаторії «Борисфен», на 

липень заплановано оздоровлення 9 сімей учасників АТО. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 



16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення №  397  (додається). 
 
Слухали: Про стан виконання районної програми розвитку дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2022 роки. 
Інформує: Гонтюк Наталія Борисівна – головний спеціаліст відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. 
 

Районна програма розвитку дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної освіти на 2018-2022 роки (далі – Програма) розроблена на 

виконання законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових актів у 

галузі освіти, з урахуванням Концептуальних засад реформування середньої 
освіти «Нова українська школа» та затверджена рішенням районної ради від 

02 лютого              2018 року № 279. 
Відповідно до рішення Голованівської районної ради від 06 липня                

2018 року № 312 «Про внесення змін до структури Голованівського 

освітнього округу» у районі функціонують три опорних заклади освіти – 
Голованівський ліцей  ім. Т.Г.Шевченка, Побузький ліцей та Перегонівський 

ліцей. На базі Голованівського ліцею  ім. Т.Г.Шевченка функціонують 15 
філій, Побузького ліцею – 6 філій, Перегонівського ліцею – 3 філії. Всього у 

закладах освіти навчається 2594 учні. Робота закладів загальної середньої 
освіти району спрямовується на реалізацію державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти, забезпечення створення нового 
освітнього середовища та формування сучасного освітнього простору 

відповідно до Концепції Нової української школи. 
Освітній процес у закладах освіти району забезпечують 379 

педагогічних працівників.  
Систему дошкільної освіти складають 5 закладів дошкільної освіти 

юридичних осіб, у тому числі 23 заклади у складі закладів загальної 
середньої освіти, що дає можливість надавати якісні послуги дошкільної 



освіти населенню всього району. Системою дошкільної освіти району 
охоплено              939 дітей. 

У районі по об’єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 
120 місць по вул. Пушкіна в смт. Голованівськ Голованівського району 
Кіровоградської області» проводиться будівництво  дошкільного закладу 

«Веселка». 
Послуги з забезпечення дітей району позашкільною освітою надають 2 

позашкільних заклади – Голованівський будинок дитячо-юнацької творчості 
та Побузький центр дитячо-юнацької творчості. На базі Перегонівського 

ліцею відкрито філію Голованівського будинку дитячої та юнацької 
творчості де працює 20 різнопрофільних груп.  Всі ці заклади працюють на 

забезпечення вільного, творчого, інтелектуального, духовного розвитку 
дітей. У закладах позашкільної освіти постійно організовуються дозвілля 

учнів у вільний від навчання час. Всього позашкільною освітою охоплено 
1614 дітей.   

З метою забезпечення підвозу до опорних закладів у 2016 році придбано 
2 шкільних автобуси, у 2017 році – 1 шкільний автобус. У 2018 році для 

району придбано 3 шкільних автобуси «АТАМАН» за рахунок 
співфінансування освітньої субвенції та місцевого бюджету. З 01 вересня 
2018 року згідно розроблених та затверджених графіків маршрутів 

слідування дані шкільні автобуси здійснюють перевезення учнів та 
педагогічних працівників, що проживають за межею пішохідної доступності 

(більше 3 км). По всіх опорних закладах розроблені маршрути слідування 
шкільних автобусів між опорними школами та їх філіями.  

По Голованівській опорній школі підвозиться 355 осіб, підвезення 
здійснюють 6 шкільних автобусів, один – орендований. По Перегонівській 

опорній школі підвозиться 177 осіб, перевезення здійснюється 3 автобусами. 
По Побузькому ліцею підвозиться 120 осіб. Перевезення здійснюють                   

4 шкільні автобуси.  
У загальному по району підвозиться 577 учнів, 33 дошкільнят та                       

42 педагогічні працівники. Всі шкільні автобуси пройшли техогляди, 
перебувають у справному стані.  

З метою поліпшення матеріальної бази опорних шкіл відділом освіти, 

молоді та спорту  райдержадміністрації придбано навчальне  обладнання для 
кабінетів хімії, математики, біології та географії. На опорний заклад 

Голованівський ліцей ім.Т.Г.Шевченка – 2 кабінети математики, 1 кабінет 
хімії, Побузький ліцей – 1 кабінет математики, 1 кабінет географії, 1 кабінет 

фізики, Перегонівський ліцей – 2 кабінети математики. 
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 28 грудня 2018 року № 368-р «Про внесення змін до обсягів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2018 
рік» для закладів загальної середньої освіти виділено з державного бюджету 

субвенцію на «Нову українську школу» у сумі 771,9 тис. грн. Станом на 01 
січня          2019 року для учнів 1-х класів проплачено та встановлено 257 



парт. У березні 2019 року до Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка 
здійснено допоставку               53 парт. 

Учителі початкових класів, які навчають учнів 1-х класів у 2018/2019 
навчальному році, повністю пройшли навчання і мають відповідні 
підтверджуючі документи. Учителі початкових класів, які навчатимуть учнів 

1-х класів у 2019/2020 навчальному році, пройшли онлайн-курси EdEra, 
підвищили кваліфікацію на  очних семінарах-тренінгах відповідно до 

концепції «Нова українська школа», які провели тренера КЗ 
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 

Василя Сухомлинського» про що мають відповідні сертифікати.  
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 13 березня 2019 року № 77-р «Про затвердження обсягу субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2019 
рік» для закладів загальної середньої освіти виділено з державного бюджету 

субвенцію на «Нову українську школу» у сумі 989934 грн., з них 878822 грн. 
для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного 

обладнання, мультимедійного контенту, музичних інструментів для 1 -х 
класів, які навчатимуться у 2019/2020 навчальному році, та 111112 грн. для 
підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

Співфінансування з місцевого бюджету складає 97646 грн.: на придбання 
меблів, дидактичних матеріалів – 50323 грн., на придбання комп’ютерної 

техніки – 47323 грн. Станом на 01 червня 2019 року придбано меблів для 
оснащення кабінетів: по Голованівському ліцеї ім. Т.Г.Шевченка на суму 

130942 грн. (в т.ч.  субвенція – 102528 грн.), по Побузькому ліцеї 
використано кошти в сумі 411,7 грн. 

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від                   
14 лютого 2019 року № 378-р відділу  освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації виділено субвенцію з обласного бюджету в сумі               
359726 грн. В тому числі: для забезпечення засобами навчання та обладнання 

для кабінетів природничо-математичних предметів в сумі 133530 грн., для 
забезпечення санітарно-гігієнічними умовами у приміщеннях закладів освіти 
в сумі 226196 грн. Дофінансування з місцевого бюджету на обладнання в 

кабінети складає 90000 грн., на сантехніку 25132 грн. Кошти використані в 
100% розмірі. 

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від                     
07 березня 2018 року № 457-р відділу  освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації виділено субвенцію  з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами в  сумі 456900 грн., в тому числі на оплату праці 225500 грн., на 
видатки споживання 63477 грн., на видатки розвитку 167923 грн.  Станом на     

01 червня 2019 року на оплату праці використано 64459,67 грн., видатки 
споживання складають 36995 грн. 

Окрім того, виділена субвенція загального фонду на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти (згідно з рішенням Кіровоградської 



обласної ради від 23 квітня 2019 року № 652) в сумі 2396660 грн. На 
придбання шкільного автобуса – 1284172 грн., персональних комп’ютерів – 

78820 грн., послуги з доступу до Інтернету закладів середньої освіти – 
1033668 грн. 

Проводилося поліпшення матеріально-технічної бази опорних закладів 

та їх філій. З метою зменшення витрат на енергоресурси та поступового 
переходу на альтернативні види палива модернізуються котельні та 

замінюються опалювальні котли. Здійснено переобладнання котельні на 
альтернативне паливо по Новосільській філії Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка. Замінювалися старі вікна на нові металопластикові, 
проводиться протипожежна обробка дерев’яних конструкцій покрівлі та 

утеплення зовнішніх стін приміщень.    
У закладі дошкільної освіти «Малятко» здійснено капітальний ремонт 

котельні (винесення з підвального приміщення), встановлено котел на 
альтернативному паливі.  

По Побузькому ліцеї проводиться реконструкція  приміщення з 
запровадженням енергоефективних заходів: заміна вікон та дверей на 

енергозберігаючі, утеплення фасаду та покрівлі, заміна системи опалення. 
кошторисна вартість якої складає 18205,939 тис. грн. На даний час по даному 
об’єкту придбано та встановлено вікна на суму 1355,405 тис. грн., 

змонтовано систему опалення – 393,49 тис. грн., проведено влаштування 
покрівлі на 1534966 грн., утеплення фасаду на 1897972 грн., встановлення 

дверей на  132492 грн., будівельні роботи на суму 885428,91 грн. Всього на 
суму 6199756,91 грн. 

На території районного стадіону «Колос» побудовано нове поле для міні 
футболу зі штучним покриттям. 

В усіх закладах освіти району створено умови для харчування дітей 
(вартість харчування 1 дитини в день – 12 грн.). Учні 1-4 класів, діти-сироти 

та діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО харчуються 
безкоштовно. Учні 5-11 класів мають можливість харчуватися за батьківську 

доплату. У рамках літнього оздоровлення, яке щорічно проводиться у 
закладах освіти (14 днів) передбачено безкоштовне харчування для дітей 1-4 
класів та пільгових категорій. 

Для забезпечення профілізації у закладах освіти протягом 2018/2019 
навчального року викладались такі профільні предмети: Голованівський 

ліцей ім. Т.Г.Шевченка – історія, економіка, біологія, українська мова, 
українська література, англійська мова; Побузький ліцей – історія, 

правознавство, українська мова, українська література, фізика, математика,  
хімія; Перегонівський ліцей – українська  мова, біологія. 

За універсальним профільним навчанням навчаються учні 10-11 класів 
закладів освіти: Побузького ліцею – 28 учнів, Перегонівського ліцею – 6 

учнів, Межирічківської філії Голованівського ліцею ім. Т.Г.Шевченка – 7 
учнів, Троянської філії Голованівського ліцею ім. Т.Г.Шевченка – 4 учні. 

Система дистанційного навчання у закладах освіти району 
впроваджується шляхом співпраці адміністрації закладів освіти через мережу 



Інтернет, а саме робота в групах закладів освіти у соціальних мережах, 
скайп-конференціях. 

Протягом жовтня-грудня 2018 року учні закладів освіти району брали 
участь у І-ІІ етапах предметних олімпіад. Інтелектуальні змагання 
проводилися із 17 навчальних предметів. Районні олімпіади відбулися на 

належному організаційному та методичному рівні. До їх проведення 
залучалися методисти та учителі закладів загальної середньої освіти.  У 

районному етапі взяли участь 226 учасників. Змагалися школярі із 18 
закладів освіти. Найчисельнішими були олімпіади з математики (6-11 класи) 

– 34 учні, української мови та літератури (7-11 класи) – 28, історії (8-11 
класи) – 27, фізики (7-11 класи) – 26, хімії (7-11 класи) – 20. Учні вибороли 

143 призових місця: 53 перших, 47 других та 43 третіх.  
Протягом 2018/2019 навчального року значно активізувалася робота 

педагогів і учнів району у Малій академії наук. У січні 2019 року проведено 
районний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт переможці 

якого взяли участь у обласному етапі. Для захисту на районному етапі було 
представлено 14 робіт: 7 робіт із Побузького центру дитячої та юнацької 

творчості (наукове товариство «Еврика», секція «Англійська мова»), 4 роботи 
з Межирічківської філії Голованівського ліцею ім. Т.Г.Шевченка (секції 
«Географія», «Історія», «Зарубіжна література», «Інформатика»), 2 роботи з 

Побузького ліцею (секції «Хімія», «Фізика»), 1 робота з Голованівського 
ліцею ім. Т.Г.Шевченка. Перші місця вибороли 4 учні у секціях «Англійська 

мова» та «Хімія». Романюк Михайло, слухач секції «Хімія» Побузького 
ліцею, захищав район на обласному етапі і виборов ІІ місце. 

За підсумками 2017/2018 навчального року, за високі досягнення у 
навчанні та з метою стимулювання інтелектуального і творчого розвитку 

учнів загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти, які є переможцями 
ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, 

ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України, переможців Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних конкурсів, турнірів та чемпіонатів та педагогічних 
працівників, які їх підготували, відповідно до спільного розпорядження 
голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 19 

листопада 2018 року № 313-р/38-гр «Про виплату стипендій обдарованим 
учням та премій педагогічним працівникам у галузі освіти» затверджено 

списки учнів та педагогічних працівників району, яким призначено стипендії 
Голованівської районної державної адміністрації та Голованівської районної 

ради. 
У районі 20  закладів  освіти забезпечені пандусами, 4 мають вільний 

доступ. В 2019 році планується реконструкція пандуса в Голованівському 
ліцеї ім. Т.Г.Шевченка та будівництво ліфту в Побузькому ліцеї. 

Педагогічні працівники району відповідно до перспективного графіку 
підвищують кваліфікацію у закладах післядипломної освіти. Крім того, 

відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з 
комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 



педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» проводяться районні, 
обласні, міжрегіональні заходи для педагогічних працівників. Для здійснення 

дистанційного навчання, проведення відоеконференцій використовується 
ресурс інноваційного навчально-тренінгового класу Голованівського ліцею 
ім.Т.Г.Шевченка, встановленого у 2018 році. 

Відповідно до рішення районної ради від 06 квітня 2018 року № 298 у 
районі створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Голованівської районної ради Кіровоградської області (далі – ІРЦ). Рішенням 
районної ради від 06 липня 2018 року № 304 призначено директора даної 

комунальної установи.  
Рішенням районної ради від 06 квітня 2018 року № 298 затверджено 

статут ІРЦ, граничну чисельність працівників та структуру ІРЦ, також 
визначено порядки проведення конкурсу на зайняття посад директора та 

фахівців ІРЦ. Рішенням районної ради від 06 липня 2018 року № 304 
призначено директора ІРЦ. Конкурсною комісією було оголошено конкурс 

на зайняття вакантних посад фахівців КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», 
який проводився поетапно. Конкурс практичного психолога та вчителя-

дефектолога було проведено                    20 серпня 2018 року. 02 жовтня 2018 
року було проведено конкурс вчителя-логопеда. 

ІРЦ розміщений у приміщенні відділу освіти, молоді та спорту 

Голованівської районної державної адміністрації. У приміщенні дитячої 
школи мистецтв – кабінети для роботи з дітьми, в них оформлено зони для 

логопеда, дефектолога та практичного психолога. 
Протягом 2018 року була проведена комплексна оцінка з  метою 

визначення особливих освітніх потреб дітей, розроблено рекомендації щодо 
програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної 

допомоги дітям. Було обстежено 53 дітей. Для зручності батьків 
здійснювались виїзні обстеження. Інклюзивну форму навчання організовано 

27 учням та індивідуальна – 21 учню. Створено 25 інклюзивних класів в яких 
працюють асистенти вчителя. Складено план роботи ІРЦ, графіки роботи 

фахівців, затверджено штатний розпис установи. Фактично працює 6 
працівників, з них 5 педагогічних та медична сестра.   

У 2017, 2018 роках у закладах загальної середньої освіти з інклюзивним 

навчанням придбано обладнання та розвиваючі посібники на суму 73,5 тис. 
грн. Здійснено підготовку  вчителів для забезпечення професійного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Корекційно-розвиваючі 
заняття з дітьми з особливими освітніми проблемами проводять фахівці 

інклюзивно-ресурсного центру в приміщенні Голованівської дитячої школи 
мистецтв. Відповідно до Програми розвитку системи освіти інклюзивно-

ресурсний центр забезпечено сучасним обладнанням для навчання та 
розвитку дітей на яке витрачено               114 тис. грн. Обладнано кімнату, яка 

має кілька зон для роботи учителя-логопеда, практичного психолога. 
Психолого-педагогічний супровід дітей даної категорії здійснюють 

вчитель-логопед, дефектолог, психологи-фахівці інклюзивно-ресурсного 
центру та практичні психологи, трьох опорних шкіл і їх філій. На кожну 



дитину розроблено індивідуальну програму розвитку та індивідуальний 
навчальний план. 

У районі щороку згідно з затвердженим графіком здійснюється 
проходження посадовими особами навчання та перевірка знань з питань 
пожежної безпеки, організації експлуатації і обслуговування наявних засобів 

протипожежного захисту. 
Заплановане використання коштів на виконання протипожежних заходів 

(всього – 280 тис. грн.): 
1) по Голованівському ліцею ім.Т.Г.Шевченка: на спостерігання за 

установками пожежної автоматики закладу – 2,64 тис. грн., на технічне 
обслуговування системи передавання тривожних сповіщень – 7,2 тис. грн., на 

перезарядку вогнегасників – 20 тис. грн.; 
2) по Побузькому ліцею: на перезарядку вогнегасників – 25 тис. грн., на 

технологічне обслуговування пожежної системи – 6,6 тис. грн., на технічне 
обслуговування системи передавання тривожних сповіщень – 7,2 тис. грн.; 

3) по Перегонівському ліцею: на вогнезахисну обробку дерев’яних 
конструкцій горищних приміщень будівлі – 125,36 тис. грн., на встановлення 

пристроїв блискавкозахисту згідно вимог ДСТУ БВ,2,5-38:2008 «Інженерне 
обладнання будинків і споруд» – 66 тис. грн., на з’єднання, відгалуження та 
окінцювання жил проводів і кабелів шляхом зварювання,  паяння або  

затискачів – 20 тис. грн. 
Станом на 29 травня 2019 року використано 4,39 тис. грн. на виконання 

протипожежних заходів: 
1) по Голованівському ліцею ім.Т.Г.Шевченка: на спостерігання за 

установками пожежної автоматики закладу – 0,42 тис. грн., на технічне 
обслуговування системи передавання тривожних сповіщень – 1,42 тис. грн.; 

2) по Побузькому ліцею: на технологічне обслуговування пожежної 
системи – 1,35 тис. грн., на технічне обслуговування системи передавання 

тривожних сповіщень – 1,2 тис. грн. 
Висвітлення діяльності відділу освіти, молоді та спорту районної 

державної адміністрації та закладів освіти району здійснюється на їх 
офіційних веб-сайтах та у засобах масової інформації. 

Стан справ розвитку освіти у районі вимагає подальшого  

удосконалення мережі освітніх закладів, зміцнення їх навчально-матеріальної 
бази, формування громадської думки щодо необхідності отримання дітьми 

якісної освіти та дієвої підтримки органів  місцевого самоврядування. 
Підводячи підсумки стану виконання районної програми розвитку 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2022 роки у 
2018/2019 навчальному році, важливо констатувати, що завдяки спільним 

зусиллям районної державної адміністрації, відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, педагогічних колективів, освітня система району 

зміцнює свою матеріальну та дидактичну базу, підвищує рівень інноваційної 
освітньої діяльності та результативності навчання і виховання учнів. 

 
Голова районної ради: 



Запитання є? 
Немає. 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 

22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 
З них: 

«за»    -  23 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 398  (додається). 
 

Слухали: Про призначення директора закладу дошкільної освіти 
«Малятко» Голованівської районної ради. 

Інформує: Гонтюк Наталія Борисівна – головний спеціаліст відділу 
освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. 

 
 На підставі рішення районної ради від 12 травня 2010 року № 326 «Про 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ 



району» та заяви Гирби Валентини Василівни пропонується призначити 
Гирбу Валентину Василівну на посаду директора закладу дошкільної освіти 

«Малятко» Голованівської районної ради» та в установленому порядку 
укласти з нею контракт строком на 5 років із дати підписання даного 
контракту. 

 На даний час Гирба В.В. є виконуючою обов’язки директора закладу 
дошкільної освіти «Малятко». 

  
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Цобенко Руслан Олександрович за 
22 Чушкіна Надія Василівна  за 

23 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 23 

З них: 
«за»    -  23 

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



Прийнято рішення № 399 (додається). 
 

Слухали: Про призначення директора закладу дошкільної освіти 
«Орлятко» Голованівської районної ради. 
Інформує: Гонтюк Наталія Борисівна – головний спеціаліст відділу 

освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. 
 

На підставі рішення районної ради від 12 травня 2010 року № 326 «Про 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

району» та заяви Дудник Олени Семенівни пропонується призначити Дудник 
Олену Семенівну на посаду директора закладу дошкільної освіти «Орлятко» 

Голованівської районної ради» та в установленому порядку укласти з нею 
контракт строком на 5 років із дати підписання даного контракту. 

 На даний час Дудник О.С. є виконуючою обов’язки директора закладу 
дошкільної освіти «Орлятко». 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 



24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 400 (додається). 
 

Слухали: Про звіт головного лікаря КНП «Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги». 

Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КНП 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 104-108 Цивільного кодексу України, 
статей 59 Господарського кодексу України,  Законів України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських 
формувань», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони 
здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення», «Про підвищення доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості», «Про  внесення змін до Бюджетного 

кодексу України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 
листопада 2017 року № 821-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 
2020 року» з метою покращення стану первинної ланки медицини в 

Голованівському районі, підвищення якості та доступності медичних послуг, 
комунальний заклад «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» реорганізувався (перетворився) із закладу охорони здоров’я – 
бюджетної установи на заклад охорони здоров’я – комунальне підприємство, 

тобто автономізувався. 
Рішенням сесії Голованівської районної ради від 02 лютого 2018 року 

№277 було припинено комунальний заклад «Голованівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 

 Рішенням сесії Голованівської районної ради від 06 липня 2018 року 

№307 було створено комунальне некомерційне підприємство 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги», затверджено 

його Статут та призначено головного лікаря. 
ЦПМСД  із статусом комунального некомерційного підприємства 

юридичної особи розпочав свою роботу з 03 серпня 2018 року. 



Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 грудня 2018 року 
№2269 прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження 

господарської діяльності з медичної практики комунальним некомерційним 
підприємством  «Голованівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги». 

07 лютого 2019 року Державною службою України з лікарських засобів 
та контролю за наркотиками була видана ліцензія на придбання, перевезення, 

зберігання, використання, знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ 
та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 

2 таблиці ІІІ), прекурсорів (списку І таблиці ІV та списку 2 таблиці ІV) 
«Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Строк 

дії по 07 лютого 2024 року. 
В жовтні 2018 року були внесені зміни у Державний реєстр речових прав 

на нерухоме майно в частині реєстрації права власності, що підтверджує 
право користування приміщеннями та обладнанням необхідним для надання 

медичної допомоги КНП «Голованівський ЦПМСД».       
 До складу ЦПМСД  увійшли  6 лікарських амбулаторій: 2 лікарські 

амбулаторії, 4 сільські лікарські амбулаторії, 1 із них загальної практики – 
сімейної медицини, які розгорнуті з урахуванням системи розселення  та 
потреб населення у медичному обслуговування, забезпечення рівності та 

доступності первинної медико-санітарної допомоги. 
Лікарські амбулаторії розгорнуті в смт Голованівськ та смт Побузьке, 

сільські лікарські амбулаторії в с. Клинове, с. Молдовка, с. Перегонівка, а 
загальної практики – сімейної медицини в с. Троянка.  

У складі лікарських амбулаторій відповідно до  кількості прикріпленого 
населення були розгорнуті лікарські дільниці, також функціонують 30 

фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів.  
Штатний розпис Голованівського ЦПМСД було затверджено відповідно 

до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 серпня 2014 року № 
585 «Про затвердження примірних штатних нормативів центру первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів».  
Кількість штатних посад по Голованівському центру первинної медико-

санітарної допомоги Голованівської районної ради становило 150,75 

одиниць, в т. ч.: 
лікарі                                     -  25,25   од.; 

середній медперсонал          -  74,5 од; 
молодший  медперсонал      -  31,0 од.; 

інший персонал                     -  20,0   од. 
З 15 серпня 2018 року був заключений договір між Національною 

службою здоров’я України та КНП «Голованівський ЦПМСД». З 1 жовтня 
2018 року Голованівський ЦПМСД почав отримувати фінансування від 

Національної служби здоров’я України. З 27 грудня 2018 року на 2019 рік 
знову був заключений договір між Національною службою здоров’я України 

та КНП «Голованівський ЦПМСД». 



В 2018 році продовжувала виконуватися робота щодо інформатизації 
технологічних процесів  управління та входження Центру в єдиний 

інформаційний простір області та України. ЦПМСД забезпечений  доступом 
до мережі Інтернет та підключений до електронної системи охорони здоров’я 
eHealth. Була придбана медична інформаційна система «МЕДСТАР» на суму 

123 570 ,00 грн.   
Для оснащення ЦПМСД та їх структурних підрозділів придбано 16 

комп’ютерів та 16 принтерів на суму 308 350,0 грн. 
Облаштовано 4 робочих місць (АРМів) в бухгалтерії, 1 АРМ відповідно 

до ролі – «Кадри», 1 АРМ – юрисконсульт, 14 АРМ для лікарів та 2 АРМи 
для медичних реєстраторів.  

Всі підрозділи Голованівського ЦПМСД телефонізовано стаціонарними 
або мобільними телефонами та підключено до мережі Інтернет. 

З’явилася можливість реєстрації замовлень на відвідування лікарів в 
амбулаторії,  викликів  лікаря на дім  через мережу Інтернет. 

Проводилися комунікаційні кампанії щодо підписання декларацій з 
лікарями, які надають первинну медичну допомогу. На сторінках районних 

видань публікувалися статті, в яких розповідається про новий порядок 
надання первинної медико-санітарної допомоги, про вибір пацієнтами 
сімейного лікаря, умови підписання декларацій з ним.    

Здійснювалась реалізація пілотного проекту щодо запровадження 
Державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з 

гіпертонічною хворобою. 
В 2018 році в районі продовжувала діяти програма «Доступні ліки», за 

якою пацієнти можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, 
діабету ІІ типу та бронхіальної астми  безкоштовно або з незначною 

доплатою. В Голованівському районі за рік було використано 732,6 тис. грн.  
В реалізації програми відшкодування вартості лікарських засобів беруть 

участь 5 аптечних закладів (смт Голованівськ та смт Побузьке, с. 
Перегонівка), КНП «Голованівський ЦПМСД». 

Аптечним закладам двічі на місяць відшкодовувалася вартість 
лікарських засобів для лікування окремих захворювань, відпущених на 
підставі рецептів, виписаних лікарями. 

Комунальне некомерційне  підприємство Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради 

обслуговувало в 2018 році 30400 чоловік: 25684 дорослого населення, 4716 
дитячого населення Голованівського району.  

В минулому році медичні послуги на  первинному рівні  медичної 
допомоги надавались за визначеним порядком організації медичного 

обслуговування населення, графіками роботи лікарських амбулаторій, а 
також  обсягами надання медичної допомоги на первинному рівні зокрема: 

1) надання первинної допомоги в амбулаторних умовах за місцем 
проживання ( перебування) пацієнта; 

2) надання консультацій; 



3) проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, 
травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних ( під час вагітності) станів;  

4) здійснення профілактичних заходів; 
5) направлення відповідно до показань пацієнта для надання йому 

вторинної або третинної медичної допомоги; 

6) надання невідкладної медичної допомоги у разі гострого розладу 
фізичного або психічного здоров’я. 

Комунальне некомерційне підприємство "Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради на 

2018  рік планувало отримати  бюджетних асигнувань в сумі 5286,3 тис. грн в 
тому числі: 3309,3тис. грн. від Національної служби здоров’я  України, 

1977,0 тис. грн. кошти районного бюджету. 
Виконання фінансового плану за 2018 рік комунального некомерційного  

підприємства "Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Голованівської районної ради в частині отримання бюджетних асигнувань 

становило 4247,6 тис. грн в тому числі: 2270,6 тис. грн. від Національної 
служби здоров’я  України, 1977,0 тис. грн. кошти районного бюджету. 

Були  передбачені кошти на виконання  завдань та заходів на 
первинному рівні, зокрема: боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом та 
запобігання захворювань на грип та ГРВІ. 

За кошти районного бюджету в Голованівському центрі первинної 
медико-санітарної  допомоги закуплявся туберкулін, вакцина для 

профілактики грипу (100 доз), забезпечувалися безкоштовними ліками та 
лікарськими засобами пільгові категорії населення.   

У 2018 році за кошти виділені окремими сільськими радами району 
(Молдовська, Липовеньківська, Грузянська, Наливайківська, Вербівська, 

Крутеньківська, Троянська, Люшнюватська, Роздольська, Красногірська, 
Лебединська, Семидубська, Свірнівська, Розкішненська, Клинівська, 

Перегонівська) проводилася закупівля медикаментів для надання 
невідкладної допомоги, послуг, крім комунальних, теплопостачання, 

електроенергії, електрокардіографічного апарату, бензину, канцтоварів, 
комп’ютерної техніки. Також були виділені кошти на заробітну плату та 
нарахування. Всього на суму 274 960,0 тис. грн. 

В 2018 році за кошти Красногірської сільської ради було проведено 
поточний ремонт на фельдшерському пункті на суму 32 974,0 грн., за кошти 

Розкішненської сільської ради було проведено поточний ремонт 
Новосільського фельдшерського пункту на суму 15 260,0 грн.    

В грудні 2018 року за кошти державної субвенції був придбаний 
легковий автомобіль Рено Дастер для медичних працівників Новосільської 

сільської лікарської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини на 
суму 499 944,00 грн.    

Основними завданнями щодо поліпшення організації та якості 
медичного обслуговування на первинному рівні надання медичної допомоги 

населенню є: 



1) підвищення рівня укомплектованості лікарськими кадрами зокрема, 
лікарями  загальної практики – сімейними лікарями та дільничними 

терапевтами, за якими закріплене населення; 
2) завершення формування електронного реєстру пацієнтів;  
3) поліпшення організації роботи з запобігання захворювань на 

інфекційні хвороби, які керуються засобами імунопрофілактики. 
4) виконання заходів Державних та регіональних програм 

передбачених до здійснення на первинному рівні надання медичної допомоги 
населенню; 

5) поліпшення організації та якості профілактичної роботи з 
запобігання захворювань на туберкульоз та ВІЛ – інфекцію на первинному 

рівні; 
6) забезпечення медичною апаратурою та обладнанням, медичним 

транспортом лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та 
фельдшерських пунктів відповідно до табелю оснащення; 

7) проведення поточних та капітальних ремонтів в лікарських 
амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктах, 

визначених плановими завданнями на поточний рік. 
 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 



21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 401 (додається). 
 
Слухали: Про надання дозволу на списання основних засобів, які 

належать до спільної власності територіальних громад сіл та селищ 
Голованівського району. 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
Відповідно до Порядку управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, затвердженого 
рішенням районної ради від 12 травня 2010 року № 326, враховуючи лист КУ 

«Голованівська центральна районна лікарня» від 25 квітня 2019 року № 
404/01-24, пропонується надати дозвіл КНП «Голованівська центральна 

районна лікарня» на списання основних засобів, які належать до спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського району, а 
саме: апарату УВЧ-60 (2007 року випуску), кардіографа (2001 року випуску), 

дефибрилятора «Дефинар-01» (1991 року випуску), дефібрилятора «Дефинар-
01» (1991 року випуску), електрокардіографа ЕКЗТ-01 «Р-Д2 (2008 року 

випуску). 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 



5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  не голосувала  

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  23 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 402 (додається). 

 
Слухали: Про надання дозволу на передачу комунального майна в 
оренду. 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
Розглянувши звернення відповідних установ та враховуючи 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, 
управління комунальною власністю та соціально-економічного розвитку 

пропонується надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 
«Голованівський центр первинної медико-санітаної допомоги» на передачу в 

оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та 
селищ Голованівського району, а саме: 

- фізичній особі-підприємцю Колійчуку В.М. - частини нежитлової 
будівлі, що перебуває на балансі КНП «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та знаходиться за адресою: 
Кіровоградська область, Голованівський район, с. Перегонівка, вул. 
Шкільна, 1 б, загальною площею 66,07 кв.м., терміном на 2 (два) роки з 

орендною платою в сумі 360,00 (триста шістдесят) гривень в місяць; 
- ПРАТ «Ліки Кіровоградщини» - частини нежитлової будівлі, що 

перебуває на балансі КНП «Голованівський центр первинної медико-



санітарної допомоги» та знаходиться за адресою: Кіровоградська 
область, Голованівський район, с. Перегонівка, вул. Шкільна, 1 а, 

загальною площею 33,7 кв.м., терміном на 2 (два) роки з орендною 
платою в сумі 1365,00 (одна тисяча триста шістдесят п’ять) гривень в 
місяць; 

- КНП «Голованівська центральна районна лікарня» - частини 
нежитлової будівлі, що перебуває на балансі КНП «Голованівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» та знаходиться за 
адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, с. 

Перегонівка, вул. Шкільна, 1 а, загальною площею 30,90 кв.м., 
терміном на 2 (два) роки з орендною платою 2 (дві) грн. за 1 кв.м. в 

місяць; 
- КНП «Голованівська центральна районна лікарня» - частини 

нежитлової будівлі, що перебуває на балансі КНП «Голованівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» та знаходиться за 

адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Троянка, 
вул. Центральна, 37 загальною площею 6,45 кв.м., терміном на (два) 

роки з орендною платою 2 (дві) грн. за 1 кв.м. в місяць; 
 

А також надати дозвіл Голованівському ліцею ім. Т.Г. Шевченка на 

передачу в оренду СТ «Надія» нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ району – частини нежитлового 

приміщення загальною площею 16, 5 кв.м., що перебуває на балансі 
Голованівського ліцею ім. Т.Г. Шевченка та знаходиться за адресою: 

Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Голованівськ, вул.. 
міклея, 5 , терміном на 2 (два) роки з орендною платою 400,00 (чотириста) 

гривень в місяць для роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами. 
 

 Питання розглядалось на засіданні постійної комісії районної ради з 
питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально-

економічного розвитку, яка внесла пропозицію виключити з проекту рішення 
підпункт 2 пункту 1 , а саме щодо надання дозволу на передачу нежитлової 
будівлі ПРАТ «Ліки Кіровоградщини» через умову включитись до надання 

послуг «Доступні ліки». 
 

Голова районної ради: 
Прошу голосувати за дану пропозицію. 

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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 



9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 



17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 403 (додається). 
 
Слухали: Про затвердження плану спроможної мережі надання 

первинної медичної допомоги населенню Голованівського району. 
Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

З метою створення спроможної мережі надання первинної медичної 
допомоги в Голованівському районі на розгляд депутатів надається план 

спроможної мережі надання первинної медичної допомоги в 
Голованівському районі. План було сформовано керуючись наступними 

даними та наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від  06.02.2018               №178/24 Про затвердження Порядку 
формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги.  

В економіці Голованівського району головне місце займає сільське 

господарство. Голованівський район відноситься до територій з низьким 
рівнем заселення території. Показник густоти населення становить 32,7 

осіб/км².  
На відміну від закладів охорони здоров’я – бюджетних установ, 

планування діяльності яких відбувається відповідно до норм бюджетного 
законодавства, планування діяльності закладів охорони здоров’я – 

комунальних некомерційних підприємств відбувається відповідно до норм 
господарського законодавства України. 

Зокрема, особливості господарської діяльності КНП визначаються 
відповідно до вимог, встановлених Господарським кодексом України щодо 

діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших 
вимог, передбачених законом (ч. 10 ст. 78 ГК України). 

Спроможна мережа надання первинної медичної допомоги (далі - ПМД) 
це організаційно інтегрована сукупність надавачів ПМД, здатних 
забезпечувати надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15


пацієнта ПМД відповідно до соціально-демографічних характеристик 
населення, особливостей його розселення на відповідній території 

планування.  
Для того, щоб спроможна мережа надання ПМД була здатна постійно та 

ефективно надавати послуги з ПМД належної якості населенню відповідної 

території в межах наявного обсягу фінансових ресурсів, вона повинна бути 
фінансово стійка. Фінансова стійкість — певний стан рахунків підприємства, 

яке гарантуватиме його постійну платоспроможність. Фінансова стійкість 
закладів з надання ПМД передбачає пошук оптимальної структури витрат та 

шляхів підвищення ефективності управління.  
 

Метою формування спроможних мереж надання ПМД є досягнення 
та/або збереження стану спроможності. Досягнення цієї мети можливе 

шляхом реалізації комплексу заходів щодо: 
забезпечення доступності для пацієнтів послуг ПМД відповідної якості; 

забезпечення ефективного використання ресурсів; 
здійснення моніторингу і оцінювання власної спроможності. 

Спроможна мережа надання ПМД має відповідати критеріям 
спроможності, а саме:  

задоволення запитів населення на послуги ПМД, що визначається на 

основі соціально-демографічного складу, поточних та прогнозних показників 
природного та міграційного руху, показників захворюваності та інших 

статистичних даних щодо населення відповідної території планування; 
гранична потужність спроможної мережі надання ПМД, яка складає в 

середньому чотири візити до місця надання ПМД на рік на одного мешканця 
відповідної території планування. Цільове навантаження на одну робочу 

зміну складає двадцять чотири відвідування. 30% візитів не потребують 
залучення лікаря і ПМД може бути надано пацієнту середнім медичним 

персоналом; 
систематична взаємодія окремих надавачів ПМД з метою забезпечення 

доступності ПМД для населення. У межах спроможної мережі надання ПМД 
окремі надавачі ПМД взаємодіють також із іншими надавачами медичних 
послуг, зокрема екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, послуг з 
діагностики, реабілітації, фармацевтичних послуг; 

доступність ПМД для мешканців населених пунктів, що входять до 
визначених ТД відповідної території планування у вигляді фактичної 

наявності, фізичної доступності для людей з інвалідністю, фінансової 
доступності, зручності графіка роботи, комунікаційної прийнятності; 

транспортна доступність, яка враховує наявність транспорту загального 
користування та відповідних маршрутів для транспортування пацієнтів до 

місць надання ПМД; 
фінансова стійкість спроможної мережі надання ПМД. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Відповідно до ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року №  2168-VIII, оплата 

медичних послуг закладів з надання ПМД населенню здійснюється за 
принципом оплати за одного пацієнта з використанням капітаційної ставки за 

договорами про медичне обслуговування населення, укладеними між такими 
закладами та Національною службою здоров’я України (НСЗУ). 

Таким чином, основним джерелом доходу надавача ПМД будуть 

виплати за договором із НСЗУ. Обсяги виплати залежатимуть від кількості та 
вікової структури пацієнтів, які подали надавачу декларацію про вибір лікаря 

з надання ПМД, який працює у цього надавача ПМД. В такий спосіб 
реалізовується принцип «гроші йдуть [у заклад] за пацієнтом».  Чим більше 

пацієнтів обрали лікаря (лікарів), що працюють у закладі, тим більшою буде 
виплата за договором з НСЗУ. 

В процесі здійснення діяльності, пов’язаної із наданням ПМД, кожен 
надавач ПМД несе витрати, серед яких: оплата праці персоналу, оплата 

комунальних послуг, витрати на утримання службового транспорту, 
поточний ремонт приміщень, утримання прилеглої території тощо. Ці 

витрати мають покриватися за рахунок доходів, що в більшості випадків 
означає – за рахунок коштів, отриманих від НСЗУ за договором про медичне 
обслуговування населення. Забезпечення балансу між доходами та витратами 

є ключовим для досягнення фінансової стійкості. 
Комунальне некомерційне  підприємство Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради 
обслуговує на 1 січня 2019 року 30874 чоловік Голованівського району: 

25965 дорослого населення та 4909 дитячого населення, із них заключило 
декларацій із лікарями комунального некомерційного підприємства 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 19 472 осіб, 
станом на 05 серпня 2019 року. 

Комунальне некомерційне підприємство "Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради на 

2019  рік планує отримати  бюджетних асигнувань в сумі 15 834,0 тис. грн в 
тому числі: 11 683,4 тис. грн. від Національної служби здоров’я  України та  

4 150,6 тис. грн. коштів із районного бюджету. 
Зробивши фінансовий аналіз за 6 місяців дохід від НСЗУ становить в 

середньому 973,6 тис. грн. в місяць, за 6 місяців склав 5 841,7 тис. грн. ця 

сума кожного місяця зменшується із-за відрахування померлих пацієнтів. А 
також отримали коштів за 6 місяців із районного бюджету в сумі 2075,3 

тис.грн.  
Згідно діючої мережі на 01.06.2019р. використано коштів на виплату 

заробітної плати в сумі 5245,7 тис. грн., що в середньому становить 874,3 тис. 
грн. Зверніть увагу виплата заробітної плати виплачується із затримкою в 

один місяць необхідна  економія для вирівнювання заробітної плати: із них 
4096,1 тис. грн. кошти НСЗУ та 1149,6 тис. грн. кошти районного бюджету. 

Із них на ФП використали коштів на заробітну плату за 6 місяців 1 682,1 грн. 



в середньому на 1 місяць 280,3 тис. грн. 
Завдяки зміни в мережі та скорочення деяких ФП ми зможемо 

економити на заробітній платі в середньому на 3 місяці по ФП та ПЗ 323,3 
тис. грн., що в місяць становить 107,8 тис. грн.. Так як на сьогоднішній день 
місячний фонд заробітної плати становить по ФП 280,3 тис. грн., то зміни в 

мережі необхідні з метою економії близько 172,5 тис. грн. в місяць. 
На утримання КНП «Голованівський ЦПМСД» необхідно коштів: 

По КЕКВ 2210 – 288,0 тис. грн.. на 2019 рік 
  2220 – 102,0 тис. грн.. 

  2240 – 103,3 тис.грн. 
  2250 – 43,3 тис.грн. 

  2271 – 160,0 тис.грн. 
  2272 – 9,0 тис. грн.. 

  2273 – 249,0 тис.грн. 
  2275 – 226,9 тис.грн. 

  2800 – 0,7 тис.грн. 
Всього по КЕКВ – 1182,2 тис. грн. 

При зміні в мережі на утримання необхідно буде коштів: 
По КЕКВ 2210 – 279,0 тис. грн.. 
  2220 – 93,0 тис. грн.. 

  2240 – 100,8 тис. грн.. 
  2250 – 34,3 тис. грн.. 

  2271 – 160,0 тис.грн. 
  2272 – 9,0 тис.грн. 

  2273 – 243,0 тис. грн.. 
  2275 – 189,1 грн. 

  2800 – 0,7 тис. грн.. 
Всього по КЕКВ – 1108,9 тис. грн.. 

Економії 73,3 тис. грн. на рік, так як коштів на утримання від сільських 
рад не виділялось окрім 5 сільських рад (Семидуби, Красногірка, Молдовка, 

Наливайка, Клинова), тому розрахунок за весь 2019 рік.  
На даний час   керуючись Бюджетним кодексом України ст. 87 п. 8  

видатки, що здійснюються з Державного бюджету України на первинну 

медичну допомогу, крім видатків на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв, які відповідно до ст. 89 п.3 видатки, що здійснюються з 

районних бюджетів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 
комунальним закладам охорони здоров’я, що надають ПМД. Тому необхідно 

виділити кошти на утримання КНП «Голованівський ЦПМСД» до кінця 2019 
року, а також затвердити план спроможної мережі надання первинної 

медичної допомоги населенню Голованівського району.  
Кількість штатних посад по Голованівському центру первинної медико-

санітарної допомоги Голованівської районної ради становить на 01.06.2019р. 
140,5 одиниць, в т. ч.: 

лікарі                                     -  23,0 од.; 
середній медперсонал          -  64,0 од; 



молодший  медперсонал      -  23,0 од.; 
інший персонал                     -  30,5 од. 

При зміні в мережі становитиме 117,5 одиниць: 
лікарі                                     -  23,0 од.; 
середній медперсонал          -  49,0 од; 

молодший  медперсонал      -  15,0 од.; 
інший персонал                     -  30,5 од. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
 

Виступили: депутат Чушкін О.І. з пропозицією перенести розгляд даного 
питання на наступну сесію районної ради та висвітлити проект рішення по 

даному питанню в засобах масової інформації. 
 

Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  проти 

2 Говорун Ярослав Петрович   проти 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  проти 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  проти 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  проти 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович проти 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  проти 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  проти 

13 Кучмій Богдан Борисович проти 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  проти 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович проти 

18 Сигляк Галина Володимирівна  проти 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  проти 

20 Тернавська Олена Григорівна  проти 

21 Туз Сергій Віталійович проти 

22 Цобенко Руслан Олександрович проти 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них:  

«за»    -  08 
«проти»    -  16 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Не прийнято. 
 



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

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

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  не голосував  

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  проти 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович не голосував  

10 Комашко Григорій Віталійович  проти 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  проти 

16 Надольняк Ольга Іванівна  проти 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  проти 

24 Чушкін Олексій Іванович  проти 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  16 

«проти»    -  06 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  02 
Не прийнято. 

 
Слухали: Про затвердження фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Голованівська центральна районна 
лікарня» Голованівської районної ради на 2019 рік. 

Інформує: Піддубна Валентина Феодосіївна – головний лікар КНП 
«Голованівська центральна районна лікарня». 

 
   КНП «Голованівська ЦРЛ» надає амбулаторно-поліклінічну допомогу 

(потужність поліклініки – 281 в зміну), та стаціонарну допомогу (ліжковий 
фонд – 130 ліжок)населення нашого району і не тільки. 



   Ліжковий фонд КНП « Голованівська ЦРЛ» налічує профіль ліжок: 
- терапевтичні загальні – 43; 

- інфекційні для дорослих – 6; 
- інфекційні для дітей – 5; 
- хірургічні – 15; 

- терапевтичні – 6; 
- для вагітних і породіль - 7; 

- патології вагітних – 8; 
- гінекологія – 8; 

- неврологія – 15; 
- отоларингологія – 3; 

- педіатрія – 12; 
- ліжка інтенсивної терапії – 2. 

    КНП «Голованівська ЦРЛ» на 2019 рік планує отримати бюджетних 
асигнувань в сумі  25993, 4 тис. грн. в тому числі: 

- загальний фонд – 18848,1 тис. грн. 
- капітальний ремонт 07 фонд – 4289,3 тис. грн. 

- амортизація – 2043,1 тис. грн. 
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет та 

нецукровий діабет – 813, 0тис. грн. 

    Загальна кількість штатних працівників по КНП « Голованівська ЦРЛ» 
становить – 302, 0 шт. один. 

Витрати установи складають з: 
- витрати на матеріали, обладнання, інвентар – 455,8 тис. грн.; 

- витрати на опалення – 2458, 3 тис. грн.; 
- витрати на електроенергія – 1049, 4 тис. грн.; 

- витрати на оплату праці – 12246,9 тис. грн.; 
- витрати на відрахування на соціальні заходи – 2821,1 тис грн.; 

- витрати на харчування – 450,0 тис. грн.; 
- амортизація – 2043,1 тис. грн.; 

- витрати на медикаменти – 1447,0 тис. грн.; 
Інші операційні витрати в тому числі: 

- оплата послуг – 526,3 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, 

протипожежні заходи, оплата інтернет послуг, охорона об’єкту).  
- оплата природного газу – 112,9 тис. грн.; 

- оплата водопостачання і водовід ведення – 66, 0 тис. грн.; 
- оплата інших енергоносіїв – 18, 7 тис. грн.; 

- оплата на відрядження – 65,0 тис. грн.; 
- виплати на соціальне забезпечення – 101,0 тис. грн. (пільгова пенсія – 

36.0 тис. грн., пільгове зубопротезування – 65, 0 тис. грн.); 
- витрати на інші поточні видатки ( податки, земельний податок) – 32,9 

тис. грн.; 
- централізовані заходи на лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет – 813, 0 тис. грн. 



    З загальних витрат іде на «Адміністративні витрати – 1547, 6 тис. грн. з 
них: 

- витрати на оплату праці – 571,1 тис. грн.; 
- витрати на відрахування на соціальні заходи – 125,6 тис. грн.; 
- витрати на зв'язок – 20, 9 тис. грн.; 

- витрати на відрядження – 10, 0 тис. грн.; 
- інші витрати (опалення, електроенергія, вода) – 820, 0 тис. грн. 

Капітальні інвестиції: 
- капітальний ремонт – 4289, 3 тис. грн. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є?  
 

Виступили: депутат районної ради Чушкін О.І. з пропозицією доповнити 
проект рішення пунктом «Рекомендувати районній державній адміністрації 

звернутись до Державної аудиторської служби України  провести фінансовий 
аудит діяльності КНП «Голованівська центральна районна лікарня» за 

останніх 10 років.» 
 
Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  проти 

2 Говорун Ярослав Петрович   проти 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  проти 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  проти 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  проти 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович проти 

9 Коваль Володимир Олександрович проти 

10 Комашко Григорій Віталійович  проти 

11 Комашко Михайло Станіславович  проти 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  проти 

13 Кучмій Богдан Борисович проти 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  проти 

15 Маріяшко Олег Валерійович  проти 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович проти 

18 Сигляк Галина Володимирівна  проти 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  проти 

20 Тернавська Олена Григорівна  проти 

21 Туз Сергій Віталійович проти 

22 Цобенко Руслан Олександрович проти 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  05 
«проти»    -  19 



«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Не прийнято. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  не голосував  

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  проти 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  не голосував  

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  проти 

16 Надольняк Ольга Іванівна  проти 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  проти 

24 Чушкін Олексій Іванович  проти 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  18 

«проти»    -  05 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  01 
Прийнято рішення № 404 (додається). 

 
Слухали: Про затвердження організаційної структури та штатної 

чисельності Комунального некомерційного підприємства 
«Голованівська центральна районна лікарня». 

Інформує: Піддубна Валентина Феодосіївна – директор КНП 
«Голованівська центральна районна лікарня». 



 
До КНП «Голованівська ЦРЛ» Голованівської районної ради входить 

22 структурних підрозділи, Побузька філія  з них 7 цілодобово надають 
медичну допомогу.  
В тому числі: 

- адміністративно-управлінський персонал – 10,5 шт. од.; 
- бухгалтерія – 6,5 шт. од.; 

- поліклінічне відділення – 39,5 шт. од.; 
- інфекційне відділення – 11,0 шт. од.; 

- центральне стерилізаційне відділення – 3,0 шт.од.; 
- фізіотерапевтичне відділення – 4,0 шт.од.; 

- відділення клініко діагностичної лабораторії – 6,75 шт.од.; 
- відділення переливання крові – 1,5 шт. од.; 

- інформаційно-аналітичний відділ – 4,0 шт. од.; 
- рентген-кабінет – 5,0 шт.од.; 

- патологоанатомічне відділення-1,0 шт.од.; 
- фтизіатричний кабінет – 2,25 шт. од.; 

- акушерське відділення – 15,5 шт.од.; 
- хірургічно-гінекологічне відділення – 26, 75 шт. од.; 
- терапевтичне відділення – 13,5 шт. од.; 

- неврологічне відділення – 14,0 шт. од.; 
- операційне відділення -7,0 шт. од.; 

- дитяче відділення – 11,75 шт. од.; 
- стоматологічний, ортопедичний кабінети – 13 шт. од.; 

- приймальне відділення- 10,0 шт. од.; 
- кабінет функціональної діагностики – 2,0 шт. од.; 

- господарська частина – 22,25 шт. од.; 
- Побузька філія – 73,25 шт. од.; 

Всього штатних одиниць – 301,0. 
Всього працюючих в КНП «Голованівська ЦРЛ» Голованівської 

районної ради – 262. 
 В т.ч. лікарів – 32. 
Середніх медичних працівників – 117. 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
 

Виступили: депутат районної ради Чушкін О.І. з пропозицією доповнити 
штатний розпис КНП «Голованівська центральна районна лікарня» посадою 

«головна медична сестра» 
 

Депутат районної ради Бугаєнко О.П. з інформацією в контексті даного 
питання. 

 
Прошу голосувати. 



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

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  проти 

2 Говорун Ярослав Петрович   проти 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  проти 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  проти 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  проти 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  проти 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  проти 

10 Комашко Григорій Віталійович  проти 

11 Комашко Михайло Станіславович  проти 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  проти 

13 Кучмій Богдан Борисович проти 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  проти 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович проти 

18 Сигляк Галина Володимирівна  проти 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  проти 

20 Тернавська Олена Григорівна  проти 

21 Туз Сергій Віталійович проти 

22 Цобенко Руслан Олександрович проти 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них:  
«за»    -  06 

«проти»    -  18 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Не прийнято. 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 

Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  не голосував  

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  утримався 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  не голосував  

11 Комашко Михайло Станіславович  за 



12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  утримався 

16 Надольняк Ольга Іванівна  утримався 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  утримався 

24 Чушкін Олексій Іванович  утримався 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них:  

«за»    -  17 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  05 
«не голосували»  -  02 

Не прийнято. 
 
Слухали: Про затвердження технічної документації по нормативній 

грошовій оцінці земельної на території Люшнюватської сільської ради 
Голованівського району Кіровоградської області.  

Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області. 
 

Розглянувши розроблену Державним підприємством «Кропивницький 
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» технічну 

документацію по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки 
пропонується: 

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки загальною площею 4,00 га (кадастровий номер 
3521484800:02:000:0499), для продажу права її оренди строком на 25 років на 

земельних торгах (аукціоні) для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей (код КВЦПЗ – 10.08) на території 

Люшнюватської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 
області (за межами населених пунктів).  

2. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки загальною площею 4,00 га (кадастровий номер 

3521484800:02:000:0499), для продажу права її оренди строком на 25 років на 
земельних торгах (аукціоні) для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей ( код КВЦПЗ – 10.08) на території 
Люшнюватської сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області (за межами населених пунктів), що відповідно до Розрахунку 



нормативної грошової оцінки станом на 01.01.2019 року становить 166 225,00 
(сто шістдесят шість тисяч двісті двадцять п’ять) гривень і підлягає щорічній 

індексації.  
 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 405  (додається). 

 



Слухали: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж с. Цвіткове на території Журавлинської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області. 
Інформує: Рибак Ігор Федорович – начальник відділу у Голованівському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області. 
 

Розглянувши проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 
Журавлинка та с. Цвіткове на території Журавлинської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області та відповідно до статті 46 
Закону України «Про землеустрій» пропонується: 

1.  Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 
Журавлинка площею 342,1995 га на території Журавлинської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області.  
2. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с. 

Цвіткове площею 113,3506 га на території Журавлинської сільської ради 
Голованівського району Кіровоградської області. 

Голова районної ради: 
Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 



24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 406 (додається). 
 

Слухали: Про затвердження районної програми забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

на період до 2021 року. 
Інформує: Карабенюк Тетяна Леонідівна – начальник служби у справах 

дітей районної державної адміністрації. 
 

Рівень захисту прав дитини є одним з визначених критеріїв оцінки 
становища в гуманітарній сфері будь-якої держави, адже діти – гарант 

самозабезпечення й поступу нації.  
Незважаючи на активізацію зусиль держави щодо поліпшення 

становища підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного 
розвитку, в районі щороку присутня стійка тенденція соціального 
посиротіння дітей та, як наслідок, збільшується чисельність дітей, які 

отримують статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.  

Переважна більшість дітей вищевказаної категорії, особливо тих, що 
виховувались в інтернатних закладах, після закінчення навчання і виходу в 

самостійне життя мають проблеми, пов’язані не лише з пошуком роботи, 
організацією побуту, але і відсутністю житла.  

Станом на 01 травня 2019 року на обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації знаходиться 78 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, із них: мають житло на праві власності – 9 дітей, 
мають житло на праві користування – 60 дітей, не має житла – 9 дітей з них 3 

дітей стоять на квартирному обліку за місцем походження ще 6 дітей 
потребує постановки на квартирний облік.  

Всього стоять на квартирному обліку 4 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та 8 осіб з їх числа, потребують постановки 13.  

У професійно-технічних навчальних закладах області навчається 9 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 7 осіб з їх 
числа. Із них забезпечені власним житлом 1 дитина та 1 особа, 14 дітей – 

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
потребують забезпечення житлом.  

Відповідно до статей 32, 33 Закону України ―Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 



позбавлених батьківського піклування‖ місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування (за місцем їх походження або проживання 

до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі 
будинки сімейного типу чи відповідні заклади) несуть відповідальність за 
збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, і повернення його після завершення їх перебування у 
відповідному закладі для таких дітей. У разі відсутності такого житла 

районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у 
позачерговому порядку протягом місяця забезпечують дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа впорядкованим 
соціальним житлом.  

В районі відсутній соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.  

Програма має за мету об’єднати в єдину систему зусилля місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 

громадськості щодо реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа на житло.  

Метою програми є реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа на отримання житла. 

Основними пріоритетними завданнями Програми є:  

1) визначення реальної потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа в отримання соціального житла;  

2) надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, та особам з їх числа;  

3) збереження житла, яке на правах власності або праві користування 
належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та 

особам з їх числа.  
Результативні показники:  

за час дії Програми планується створення соціальних квартир для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа);  

за час дії Програми  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа отримають соціальне або впорядковане житло.  
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 



2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 407 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 
року № 365 «Про районний бюджет на 2019 рік». 

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

 
Відповідно до п.13 рішення районної ради від 14 грудня 2018 року 

№355 «Про районний бюджет на 2019 рік» пропонується затвердити 
розпорядження голови Голованівської райдержадміністрації : 

- від 07 травня 2019 року №124-р « Про затвердження коштів субвенції з 
обласного бюджету Кіровоградської області районному бюджету 

Голованівського району на здійснення заходів з озеленення»,  
- -від 13 травня 2019 року №133-р «Про затвердження обсягу субвенції з 

місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 
якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», 

-  від 14 травня 2019 року №137-р «Про затвердження субвенції з 
обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 
системи здоров’я у сільській місцевості»,  



- від 04 червня 2019 року №156-р «Про перенесення кошторисних 
призначень та касових видатків по комунальній установі 

«Голованівська центральна районна лікарня»,  
- від 06 червня 2019 року №161-р «Про затвердження субвенції з 

обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи здоров’я у сільській місцевості»,  
- від 10 червня 2019 року №163-р «Про повернення коштів субвенції на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами у 2019 році»,  

- від 21 червня 2019 року №171-р «Про перерозподіл коштів у 2019 
році»,  

- від 25 червня 2019 року №172-р «Про затвердження передбаченого у 
2019 році районному бюджету обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій»,  

- від 26 червня 2019 року №179-р «Про внесення змін до субвенції з 
державного бюджету у червні 2019 року». 

На підставі статей 23, 78 Бюджетного кодексу України пропонується 
внести зміни до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року №355 «Про 
районний бюджет на 2019 рік» (із змінами), а саме: збільшити видатки 

районного бюджету у сумі 4955522 грн. (по загальному фонду у сумі 3851640 
грн., по спеціальному фонду у сумі 1103882 грн.) за рахунок перевиконання 

дохідної частини загального фонду районного бюджету в сумі 3059100 грн. 
та дотацій і субвенцій з сільських, селищних бюджетів в сумі 1896422 грн.; 

збільшити кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду 
(бюджету розвитку) на суму 1048882 грн. та  внести відповідні зміни до 

відповідних додатків. 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 



9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 408 (додається). 
 

Слухали: Про внесення змін до рішення Голованівської районної ради 
від 06 липня 2018 року № 307 «Про створення Комунального 

некомерційного підприємства «Голованівський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Голованівської районної ради та затвердження 

Статуту КНП «Голованівський ЦПМСД» у новій редакції. 
Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КНП 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 
 

 Комунальне некомерційне підприємство «Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради 

провадить свою діяльність на підставі статуту, що затверджується власником 
закладу (уповноваженим ним органом).  Стаття 57 Господарського кодексу 

України передбачає, що статут суб’єкта господарювання повинен містити 
відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок 
утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків 

та збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови 
реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а також інші відомості, 

пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, 
передбачені законодавством. Статтею 78 Господарського кодексу України 

визначено, що статутний капітал комунального підприємства утворюється 
органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного 

капіталу визначається відповідною місцевою радою.  Рішенням сесії 
Голованівської районної ради від 6 липня 2018 року №307 «Про створення 



Комунального некомерційного підприємства «Голованівський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Голованівської районної ради» було 

затверджено статут комунального некомерційного підприємства 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Голованівської районної ради, в якому визначено статутний капітал в 

розмірі1000 (одна тисяча) гривень. 
В зв’язку з передачею Голованівською районною радою  комунального 

майна в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Голованівської районної ради необхідно встановити статутний капітал 
підприємства в розмірі 500 381,00 грн. (п’ятсот тисяч триста вісімдесят одна 

гривня 00 копійок), що відповідає залишковій балансовій вартості майна, 

переданого в оперативне управління, відповідно до передавального акту 

комунального закладу «Голованівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги», затвердженого розпорядженням голови Голованівської районної 

ради від 31 липня 2018 року №28-р». 
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 



23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 409 (додається). 
 

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

Інформує: Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КНП 
«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 
Районна цільова програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки» 

(далі- Програма), була затверджена рішенням Голованівської районної ради 
від 14 вересня 2018 року №326 «Про затвердження районної цільової 

програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки».  
Даною програмою передбачено, що обсяги коштів, які пропонується 

залучати на виконання районної цільової  Програми, підлягають уточненню 
під час затвердження (внесення змін) районного бюджету на відповідний рік, 
виходячи з його можливостей. 

В Програмі на 2019 рік передбачено фінансове забезпечення в розмірі 
3698,5 тис. грн. 

Перелік заходів, на які було заплановано фінансування за Програмою, 
включав в себе слідуючі: оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 

придбання наркотичних та психотропних засобів, придбання туберкуліну, 
упорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 
певними категоріями, поліпшення матеріально-технічної бази та оснащення, 

адміністративні послуги, фонд оплати праці, предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних), медикаменти та 

перев’язувальні матеріали. 
Існує потреба в коштах для забезпечення безкоштовними лікарськими 

засобами осіб з певними захворюваннями згідно із постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 

у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань», на оплату за реєстрацію автомобілів в сервісному 

центрі МВС України в м. Благовіщенське, податок за реєстрацію автомобілів, 
за телефонний зв’язок, за послуги Інтернету, на придбання лікарських засобів 

для невідкладної допомоги. 



За рахунок субвенції із державного бюджету України на рахунок КНП 
«Голованівський ЦПМСД» надійшли кошти на придбання телемедичного 

обладнання, автомобільного транспорту та медичного обладнання, на 
озеленення та благоустрій новозбудованої сільської лікарської амбулаторії. 

Голованівська селищна рада, Вербівська, Грузянська, Крутеньківська, 

Розкішненська сільські ради виділили кошти на заробітну плату, на 
медикаменти для невідкладної допомоги, на придбання бензину, на 

утримання фельдшерських пунктів, сільської лікарської амбулаторії, які 
функціонують на території цих сільських та селищних рад.  

В зв’язку із вищевказаним, необхідно внести зміни до  районної цільової 
програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням 

районної ради від 14 вересня 2018року № 326, з урахуванням змін внесених 
рішенням районної ради від 5 квітня 2019 року №384, а саме додаток 2 

«Заходи щодо реалізації районної цільової програми «Доступна медицина» 
на 2018-2020 роки» 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 
 

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

Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 



 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 410 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін до комплексної програми профілактики 

злочинності на 2018-2020 роки. 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

Розглянувши подання Голованівського відділу поліції ГУНП в 
Кіровоградській області пропонується внести зміни до комплексної програми 

профілактики злочинності на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 
районної ради № 299 від 06 квітня 2018 року (з урахуванням змін внесених 
рішенням районної ради № 360 від 14.12.2018р, № 376 від 22.02.2018р), а 

саме,  
1.1. пункт 6 Розділу ІV «Організаційне забезпечення профілактики 

злочинності» Програми викласти в новій редакції: «Вживати заходів щодо 
оплати послуг з поточного ремонту та реконструкції службових приміщень 

Голованівського відділу поліції ГУНП і Кіровоградській області, ремонту 
системи теплопостачання, встановлення енергозберігаючих вікон , 

придбання будівельних матеріалів та металевих дверей ДМП ЕІ30 1 В3, 
меблів, засобів зв’язку, оргтехніки, комп’ютерної техніки, ноутбуків, GSM 

трекера, придбання планшетних комп’ютерів для слідчо-оперативних груп, 
придбання автотранспорту, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, 

оплата послуг з поточного ремонту службового автотранспорту, оплата 
послуг з розробки проектно-кошторисної документації для монтажу 
автономної пожежної сигналізації, пожежогасіння та системи оповіщення, 

оплата послуг з монтажу автономної пожежної сигналізації, пожежогасіння 
та системи оповіщення;  

1.2. графу 10 «Результат впровадження» Додатку 1 до Комплексної 
програми профілактики злочинності на 2018-2020 роки «Ресурсне 

забезпечення районної комплексної програми профілактики злочинності на 
2018-2020 роки Голованівським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській 

області» викласти в новій редакції: «Удосконалення форм і методів 
профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно- 

розшукових заходів у сфері протидії злочинності. Надання підтримки у 
вирішенні питань оплати послуг з поточного ремонту та реконструкції 

службових приміщень Голованівського відділу поліції ГУНП і 
Кіровоградській області, ремонту системи теплопостачання, встановлення 



енергозберігаючих вікон , придбання будівельних матеріалів та металевих 
дверей ДМП ЕІ30 1 В3, меблів, засобів зв’язку, оргтехніки, комп’ютерної 

техніки, ноутбуків, GSM трекера, придбання планшетних комп’ютерів для 
слідчо-оперативних груп, придбання автотранспорту, паливно-мастильних 
матеріалів, запасних частин, оплата послуг з поточного ремонту службового 

автотранспорту, оплата послуг з розробки проектно-кошторисної 
документації для монтажу автономної пожежної сигналізації, пожежогасіння 

та системи оповіщення, оплата послуг з монтажу автономної пожежної 
сигналізації, пожежогасіння та системи оповіщення». 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 



«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 411 (додається). 
 
Слухали: Про внесення змін до районної програми забезпечення 

збереженості документа Національного архівного фонду та розвитку 
архівної справи в районі на 2017-2019 роки. 

Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 
ради. 

 
Розглянувши звернення архівного відділу районної державної 

адміністрації пропонується внести зміни до районної програми забезпечення 
збереженості документів Національного архівного фонду та розвитку 

архівної справи в районі на 2017 – 2019 роки, затвердженої рішенням 
районної ради від 23 грудня 2016 року № 137, з урахуванням змін внесених 

рішенням районної ради від 06 квітня 2018 року № 296, а саме: 
1.1. в пункті 2 «Придбання стелажів» додатку до районної програми 

розвитку архівної справи на 2017-2019 роки «План заходів щодо збереження 
документів Національного архівного фонду та розвитку архівної справи в 
районі на 2017-2019 роки» цифри «5000» замінити на цифри «8000»;  

1.2. в пункті 6 «Зміцнення матеріально-технічної бази зберігання 
документів НАФ: придбання грат на вікно» додатку до районної програми 

розвитку архівної справи на 2017-2019 роки «План заходів щодо збереження 
документів Національного архівного фонду та розвитку архівної справи в 

районі на 2017-2019 роки» цифри «3000» замінити на « - ».  
 

Голова районної ради: 
Запитання є? 

Немає. 
 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені. 
Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 



12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 

Прийнято рішення № 412 (додається). 
 
Слухали: Про внесення змін до районної програми розвитку дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної освіти. 
Інформує: Рокочук Дмитро Сергійович – заступник голови районної 

ради. 
 

 Розглянувши звернення районної державної адміністрації пропонується 
внести зміни до районної програми розвитку дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної світи на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням районної ради 
від 02 лютого 2018 року № 279, а саме, Розділ VІІ «Напрями реалізації 

районної програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної 
освіти на 2018 – 2022 роки» викласти в новій редакції (додається до 

рішення). 
 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 



3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович  за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 
23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 

З них: 
«за»    -  24 

«проти»    -  00 
«утримались»  -  00 

«не голосували»  -  00 
Прийнято рішення № 413 (додається). 

 
Слухали: Про внесення змін і доповнень до програми економічного і 
соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік. 

Інформує: Артвіх Ірина Олександрівна – начальник відділу 
економічного і соціального розвитку Голованівської районної державної 

адміністрації. 
 

 З метою забезпечення належного виконання заходів програми 
економічного і соціального розвитку Голованівського району у 2019 році, 

необхідно внести зміни і доповнення до програми економічного і соціального 
розвитку Голованівського району на 2019 рік, затвердженої рішенням 

районної ради від 14 грудня 2018 року №352 ( з урахуванням змін внесених 
рішеннями районної ради від 25 січня 2019 року № 364, від 05 квітня 2019 

року № 383, від 13 червня 2019 року № 394), а саме,  
 1. Додаток «Перелік державних, галузевих та цільових програм, які 

будуть діяти в рамках програми економічного і соціального розвитку 
Голованівського району на 2019 рік доповнити пунктами 53 «Капітальний 
ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: вул. Покровська,2 в 

смт.Голованівськ Кіровоградської області»  та 54 «Виділення коштів з 



районного бюджету сільським та селищним бюджетам для вирішення 
соціально- економічних проблем та потреб». 

 2. Додаток «Перелік будов, спорудження яких передбачається у 2019-
2021 роках за рахунок усіх джерел фінансування по Голованівському 
району» доповнити пунктом 26 «Капітальний ремонт даху адміністративної 

будівлі за адресою: вул. Покровська,2 в смт.Голованівськ Кіровоградської 
області». 

 
Голова районної ради: 

Запитання є? 
Немає. 

 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

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

Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вибір  

1 Бугаєнко Ольга Петрівна  за 

2 Говорун Ярослав Петрович   за 

3 Голімбієвський Олег Дмитрович  за 

4 Голімбієвська Тамара Павлівна  за 

5 Гончаренко Костянтин Васильович  за 

6 Гребенюк Микола Петрович  за 

7 Карпюк Євгенія Михайлівна  за 

8 Кравчук Ігор Петрович за 

9 Коваль Володимир Олександрович  за 

10 Комашко Григорій Віталійович  за 

11 Комашко Михайло Станіславович  за 

12 Копієвський Михайло Дмитрович  за 

13 Кучмій Богдан Борисович за 

14 Лаврук Валентина Вікторівна  за 

15 Маріяшко Олег Валерійович  за 

16 Надольняк Ольга Іванівна  за 

17 Рокочук Дмитро Сергійович за 

18 Сигляк Галина Володимирівна  за 

19 Свердликівський Віктор Олександрович за 

20 Тернавська Олена Григорівна  за 

21 Туз Сергій Віталійович за 

22 Цобенко Руслан Олександрович за 

23 Чушкіна Надія Василівна  за 

24 Чушкін Олексій Іванович  за 

 
Результати голосування: 

Усього присутніх: 24 
З них: 

«за»    -  24 
«проти»    -  00 

«утримались»  -  00 
«не голосували»  -  00 



Прийнято рішення № 414 (додається). 
 

Всі питання, які виносилися на розгляд тридцятої  сесії  районної ради 

сьомого скликання, розглянуто. 

Тридцяту сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

Голова районної ради        Б.КУЧМІЙ 
 

 


