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ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 

П Р О Т О К О Л  

 

пленарного засідання тридцять другої сесії районної ради 

VІ скликання  

 

19 вересня  2014 року        смт. Голованівськ  

 

Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.50 

 

Усього депутатів – 48 

Присутні - 31 

Відсутні -  17 

 

Президія: 

Чушкін Олексій Іванович – голова Голованівської районної ради. 

Ткаченко Ігор Сергійович – голова Голованівської районної державної 

адміністрації. 

 

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

 

Голова районної ради:  

 

На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  31 депутатів. 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Тридцять другу сесію районної ради оголошую відкритою. 

 

У роботі сесії районної ради  беруть участь: 

- депутати районної ради; 

- сільські та селищні голови; 

- керівники установ, підприємств та організацій району; 

- запрошені. 

 

Розпочинаємо роботу пленарного засідання. 

На тридцять другій сесії районної ради пропонується розглянути наступні  

питання:   

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 
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1. Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання районною 

державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень. 

 Інформація: Ткаченка Ігоря Сергійовича – голови районної 

державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

2. Про внесення змін до рішення районної ради від 31 січня 2014року № 382 

«Про районний бюджет на 2014рік». 

           Інформація: Дудара Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

3. Про стан реалізації районної цільової програми на 2011-2015роки 

«Шкільна парта». 

           Інформація: Попової Наталії Юріївни – виконуючого 

обов’язки начальника відділу освіти районної державної 

адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

4. Про хід виконання районної програми по реалізації в районі 

«Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 

на період до 2016року. 

           Інформація: Сороки Алли Вікторівни – начальника служби у 

справах дітей районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

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

соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015років. 

 Інформація: Дудар Лілії Сергіївни - головного спеціаліста 

відділу фінансової, бюджетно-податкової політики, розвитку 

підприємництва, житлово-комунального господарства 

управління економічного розвитку. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

6. Про стан виконання Комплексної програми реконструкції мереж 

зовнішнього освітлення Голованівського району на 2011-2015роки. 

 Інформація: Дудар Лілії Сергіївни- головного спеціаліста 

відділу фінансової, бюджетно-податкової політики, розвитку 

підприємництва, житлово-комунального господарства 

управління економічного розвитку. 

 

  

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

7. Про хід виконання програми розвитку земельних відносин у 

Голованівському районі на 20007 – 2015роки. 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20звіт%20делегованих.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20звіт%20делегованих.pdf
http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20шкільнйи%20автобус.pdf
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           Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

Держземагенства у Голованівському районі. 

 

Вносить питання: голова районної ради. 

8. Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій 

оцінці земельних ділянок. 

 Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

Держземагенства у Голованівському районі. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

9. Про  стан виконання районної  програми охорони, захисту, раціонального 

використання та відтворення полезахисних лісових смуг на 2012-2013роки. 

 Інформація: Клименка Олександра Вікторовича – 

начальника управління агропромислового розвитку районної 

державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

10. Про стан виконання районної програми житлового будівництва на 2012-

2015 роки. 

 Інформація: Шаповал Інни Григорівни - завідувача сектору 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури 

районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

11. Про стан виконання програми енергоефективності Голованівського 

району на 2012-2015роки. 

 Інформація: Дідур Ольги Вікторівни - провідного спеціаліста 

відділу енергетики, транспорту та зв’язку управління 

економічного розвитку, торгівлі, промисловості, 

інфраструктури та житлово-комунального господарства 

районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

12.  Про стан виконання районної програми підтримки хореографії та 

розвитку масового танцювального руху на період до 2015року. 

 Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника 

відділу культури, туризму та культурної спадщини районної 

державної адміністрації. 

  

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

13. Про затвердження переліку платних послуг та тарифів на них, що 

надаються закладами культури заснованими на спільній власності 

територіальних громад сіл та селищ району. 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20програму%20вчитель.pdf
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 Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника 

відділу культури, туризму та культурної спадщини районної 

державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

14. Про встановлення щомісячного розміру батьківської плати за навчання у 

комунальних закладах «Голованівська районна дитяча школа мистецтв» та 

«Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу (школа естетичного виховання) системи міністерства 

культури України». 

 Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника 

відділу культури, туризму та культурної спадщини районної 

державної адміністрації. 

  

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

15. Про внесення змін до рішення районної ради від 31 січня 2014року № 388 

«Про затвердження районної програми по створенню соціально-економічних 

умов для реалізації статутної діяльності Голованівської районної організації 

ветеранів України на 2014-2016роки». 

 Інформація: Леонова Івана Олександровича – голови 

Голованівської районної ради ветеранів. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

16. Про внесення змін до Статуту КЗ «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря 

КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги». 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації. 

17. Про внесення змін до Статуту КУ «Голованівська центральна районна 

лікарня». 

Інформація: Сачук Валентини Михайлівни – головного 

лікаря КУ «Голованівська центральна районна лікарня». 

  

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

18. Про  внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного 

розвитку Голованівського району на 2014 рік. 

 Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – першого 

заступника голови районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

19. Про припинення діяльності юридичної особи Голованівського 

районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 
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Інформація: Гонтюк Наталії Борисівни – завідувача сектору 

молоді та спорту районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: постійна комісія районної ради з питань охорони 

здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту та соціального 

забезпечення населення.  

20. Про продовження терміну перебування на посаді головного лікаря 

комунальної установи «Голованівська центральна районна лікарня». 

  Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови районної 

  ради. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

21. Про надання дозволу на передачу в оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ району. 

 Інформація: Попової Наталії Юріївни – виконуючого 

обов’язки начальника відділу освіти районної державної 

адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

22. Про перейменування Капітанської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Інформація: Попової Наталії Юріївни – виконуючого 

обов’язки начальника відділу освіти районної державної 

адміністрації. 

 

 Питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних постійних 

комісіях. 

 

 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 

денного сесії і прийняти його за основу. 

 

Чи є інші пропозиції? 

Немає. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 

 

 Шановні депутати! 

 До районної ради надійшли слідуючі клопотання: 
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- від Голованівської районної державної адміністрації  № 01-30/58/1 про 

виключення з порядку денного питання «Про припинення діяльності 

районного центру фізичного здоров»я «Спорт для всіх»; 

- від депутата Леонова І.О. про виключення з порядку денного питання 

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

388 «Про затвердження районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської 

районної організації ветеранів України на 2014-2016 роки» 

 

Прошу голосувати за запропоновані зміни до порядку денного. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є ще зауваження, зміни чи доповнення? 

 

 Депутат Усик М.Т. запропонував виключити з порядку денного 

питання «Про продовження терміну перебування на посаді головного лікаря 

комунальної установи «Голованівська центральна районна лікарня». 

 

Прошу проголосувати за дану пропозицію. 

Результати голосування: 

«за»     - 05 

«проти»    - 26 

«утримались»   - 00 

Пропозиція не приймається. 

 

Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 

Результати голосування: 

«за»     - 30 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 01 

Прийнято. 

 

Дякую. Питання вносяться до порядку денного. 

 

Нагадую, що відповідно до Регламенту районної ради для доповіді 

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

Немає заперечень? Немає. 

 

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного  «Про 

звіт голови районної державної адміністрації про виконання районною 

державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень». 
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Слово має Ткаченко Ігор Сергійович – голова районної державної 

адміністрації. 

 

Ткаченко І.С.: 

              Рішенням сесії районної ради від 18 березня 2011 року №46 «Про 

делегування окремих повноважень Голованівської районної ради 

Голованівській райдержадміністрації«  делеговано повноваження.  

 На території нашого району місця компактного проживання 

національних меншин відсутні, громадських організацій, об’єднань 

національних меншин в органах юстиції  не зареєстровано. 

          В районі проводяться заходи, направлені на толерантне ставлення до 

громадян національних меншин, забезпечено проведення 

попереджувально-профілактичної та інформаційно-просвітницької 

роботи по запобіганню поширення ксенофобії і расової та етнічної 

дискримінації серед населення району, особливо серед дітей та учнівської 

молоді. Було розглянуто питання щодо зміцнення міжнаціональної злагоди та 

порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних 

меншин, а на базі НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка – 

гімназія» відбулося відкриття тижня національних культур.  

          Відповідно до делегування повноважень розроблена та затверджена 

Програма соціального і економічного розвитку району на 2014 рік. 

         Зупинюсь на показниках соціального і економічного розвитку: 

 

Промисловість 

Зберігається дисбаланс у структурі промислового комплексу регіону, 

обумовлений такими чинниками як:  

значна сировинна орієнтація промислового виробництва; 

високий ступінь зношеності основних фондів у реальному секторі 

виробництва, дисбаланс інвестування у основні фонди промисловості та 

будівництва. 

         В промисловому секторі на сьогоднішній день ситуація є керованою. 

Галузева структура промисловості: переробна, яка включає харчову, легку, 

виробництво та оброблення  деревини, хімічну, металургійне виробництво. 

          На  території  району  працюють підприємства  основного  облікового 

кола, якими   вироблено  промислової  продукції  на  суму  1 млрд. 459 млн. 

491 тис.грн., що є основною бюджетоутворюючою галуззю 

народногосподарського комплексу регіону, яка зумовлює стабілізацію 

соціального стану. Та реалізовано товарної продукції більше 1 млрд. грн . 

Збільшено в галузях: легкій промисловості та металургії . 

Сільське господарство 

            Наступна, найважливіша галузь економіки нашого району – сільське 

господарство. Аграрний сектор економіки для району завжди був 
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визначальним як в плані продовольчої безпеки, так і в цілому для його 

соціально-економічного розвитку. 

Зростання виробництва в рослинництві супроводжується розширенням 

посівних площ під вирощування ґрунтовиснажувальних культур (соняшнику 

та ріпака) та супроводжується зниженням якості ґрунтів (падіння родючості 

та зростання їх ерозії); 

зберігаються структурна незбалансованість галузі, низька частка 

тваринництва у структурі сільського господарства. 

            У галузевій структурі сільського господарства провідне місце 

належить рослинництву. Перевага надається вирощуванню зернових культур 

(пшениця, ячмінь, кукурудза, бобові, гречка, просо.) Значне місце серед 

технічних культур займають соняшник, ріпак, соя. 

        Крім основного кола в районі  працюють 5 млинів, 6 олійниць, 7 

крупорушок, 2 хлібопекарні.  

 Обсяги валової продукції сільського господарства склали 181, 164 

млн.грн. (за оперативними даними) – 100,9%, і у сільськогосподарських 

підприємствах  106, 787 млн.грн. –101,3%. 

Маємо 4 місце у загальному рейтингу  серед інших районів області. 

Фінанси 

За 8 місяців 2014 року надходження  податків  і  зборів  до  бюджетів  

усіх  рівнів складають  40 млн.240,3  тис. грн, що становить 109,2 % до плану 

та 105,2% до минулого року. 

До місцевого бюджету -108,7% до плану та 104,6 % до відповідного 

періоду минулого року. 

До державного бюджету мобілізовано 7млн.189,1тис. грн., що 

становить відповідно 111,1% та 108,1%.   

Загальний фонд виконано на суму 24 млн.229,1 тис.грн, що становить 

114,0%. 
На 1.09. поточного року із 25 сільських і селищних рад не виконано план власних 

надходжень по 6 сільських радах. 

Найменший показник :    план                             факт  

Грузька сільська рада           – 90,3%  440501                         397795,55 

Ємилівська сільська рада     - 88,1%                    340802                          300372,31 

Красногірська сільська рада – 81,4%                  236689                           192671,07 

Люшнюватська сільська рада – 96,6%                 105658                          102017,81 

Роздільська сільська рада       - 86,0%                  183794                          158137,91 

Розкішненська сільська рада   - 95,2%                  546378                          520286,82 

 

Виконання плану надходжень додаткових ставок  до Пенсійного фонду 

України в Голованівському районі виконано на суму 322,99 тис.грн., що 

склало лише 91,1% до доведеного плану та 110,9% до попереднього року.  

 Заборгованості по виплаті пенсій та допомоги станом на 01.09.2014 

немає. 

Дороги 

           Стан доріг - найактуальніша і найболюча проблема. Причина– хронічна 

нестача коштів на фінансування ремонтних та відновлювальних робіт. 
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Загальна протяжність автомобільних доріг, які проходять територією 

Голованівського району складає 353,28 км. 

           В 2014 році надійшло від податку з власників транспортних засобів та 

інших машин, збору першу реєстрацію засобів та збору за провадження 

деяких видів підприємницької діяльності кошти в сумі  16,7 тис.грн. Та збір 

за провадження торговельною діяльності нафтопродуктами, скрапленим 

газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправочних 

станціях, заправних пунктах – 50,1 тис.грн. 

 Сільськими, селищними радами протягом 2014 року на утримання 

доріг використано 0,9 тис.грн. 

 

 На 2014 рік передбачена субвенція з державного бюджету на ремонт та 

будівництво,  реконструкцію вулиць комунальної власності  в сумі 893,8 

тис.грн. 

В тому числі: 

Капітальний ремонт -  608,9 тис грн : 

Голованівськ (вул Б.Хмельницького, Маяковського 200 тис.грн., пров. 

Колгоспний 145 тис.грн.) 

Перегонівка (вул Чкалова 108,9 тис.грн., 40-річчя перемоги-100 

тис.грн.) 

та 

Поточний ремонт – 284,9 тис грн.: 

Ємилівка (вул Шевченка, Енгельса), 

Троянка (вул Смеречанська, Травнева), 

Голованівськ (вул Шевченка, Леніна, Набережна). 

 

Також в разі надходження за рахунок субвенції 2014 року відбудеться 

погашення заборгованості перед Службою Автомобільних Доріг у 

Кіровоградській області за роботи виконані у 2013 році у сумі 81,771 тис. грн 

(поточний ремонт). 

 

Перевезення 

На внутрішньорайонних автобусних маршрутах мало право 

здійснювати перевезення відповідно до проведених конкурсів – 

Голованівський ККП 
( за маршрутами: 

Голованівський ККП: 

Голованівськ- Люшнювате  

Голованівськ - Ємилівка  

Голованівськ - Клинове  

Голованівськ- Цвіткове) 

 

ТОВ «Вільшанка ТРАНС-СЕРВІС» анульовано ліцензію на 

перевезення  пасажирів. 
  
До даного часу перевезення у районі не здійснюються у зв’язку з 

економічно необґрунтованими тарифами 30 коп./км (розпорядження голови ОДА  від 
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31.12.2013 року №631-р) та внаслідок різкого підвищення цін на паливно- мастильні матеріали, 

запчастини. 

 

Відділ енергетики, транспорту та зв’язку спільно з районною радою 

продовжує роботу по залученню перевізника. На даний час проведено 

розрахунок  вартості тарифу з 0,30 коп. на 0,45 коп. та подано до ОДА  на 

розгляд. 

На часі стоїть питання  підписання відповідних договорів  на 

перевезення  пасажирів та гаражування ( лікар, механік, місця стоянки машин) 

 

Земельні відносини 

       Основними землекористувачами  в районі є сільськогосподарські 

підприємства у користуванні яких перебуває 38,8 тис.га земель. Громадянам 

надані у власність та користування   35,62 тис.га 

       Правом передати свої земельні частки (паї)  в оренду скористалися 10261 

власників, або  74 % від загальної кількості власників. 

       За умовами укладених договорів оренди землі орендна плата за 

користування земельними ділянками (паями) сплачується у розмірі 3% від 

нормативної грошової оцінки, що у грошовому вигляді становить в 

середньому 2,5 тис.га. Також деякими суб’єктами господарювання 

сплачується орендна плата в розмірі 5% (4тис.га).  

 Станом на 

2011 рік 

2012 рік 2013 рік 2014рік 

Орендна 

плата за 1 

га  (паї), 

грн. 

378,82 685,25 700,32 729,35 

   

        По динаміці росту середнього розміру орендної  плати  за 1 га  земельної 

частки (паю)  по району, то станом на 01.06.2014 року  вона становить 729,35 

грн., що майже у 2 рази більше ніж у  2011 році.   

   На території району знаходяться  249 ставків загальною площею  742,95 га , 

в тому числі    132   ставка  передано в оренду  ( 53  % від загальної кількості 

інвестиційно – непривабливих)  та    114 залишаються нікому не надані  (47 

до загальної кількості) з них  80  інвестиційно - непривабливі. 

     Середній розмір орендної плати по району становить    572 грн.  за 1 га.  
 

Ринок праці  

     Рейтингове місце по працевлаштуванню  громадян – 4. 

В поточному році  мали статус безробітного  1910 осіб.  На обліку в 

районному центрі зайнятості залишилось перебувати  412 безробітних. 
           Із загальної кількості: 

Працевлаштовані службою зайнятості 671 осіб, направлено на професійне 

навчання, підвищення кваліфікації 230 осіб. 
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Протягом звітного періоду поточного року на підприємствами, установами та 

організаціями створено тимчасові робочі місця – 391, які були укомплектовані 

безробітними.   

В районному центрі зайнятості зареєстровано 55 трудових договори між 

фізичними особами та найманими працівниками. 

Протягом січня-липня  2014  року надійшла інформація  про 729 вільних робочих 

місць від   109 роботодавців. 

      

Малий бізнес, споживчий ринок 

         В районі налічується  1398 суб’єктів   малого підприємництва,  з них: 

431 юридичних осіб (включаючи філії, установи)  та 967  фізичних осіб.  

         В тому числі фермерських господарств близько 100. 

         Зареєстровано 38 фізичні особи- підприємця, та 6 осіб – юридичних.   

Скасовано біля 400 осіб. 

         Торговельна і побутова  мережа в районі і складає 253  та 48 об’єкта 

відповідно, також  57 ларьків,  32 кафе, бари, 1 ресторан та  10  

автозаправочних  станцій.  

          Працює Дозвільний центр з видачі дозвільних документів. Протягом 7 

місяців звітного року  до Дозвільного центру зверталися 44 суб'єктів 

господарювання, 14  з яких, отримали інформаційно – консультативні 

послуги,  а також  видано 20 дозвільних  документів та  10 відмовлено. 

         Розширилась торговельна мережа в районі і складає 248 магазинів, 57 

ларьків та 31 кафе-бари, 1 ресторан, 10 АЗС. Протягом  2013-2014 років було 

введено в дію ще  об’єкти  торгівлі. 

       В системі СТ “Надія” працює 3 підприємства роздрібної торгівлі і 2 

підприємства громадського харчування. Працює 3 ринки з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів, 1- по  продажу тварин. 

 Рейтингове  місце – 10. 

 

Демографічна  ситуація 

        Демографічна ситуація  характеризується зменшенням чисельності 

населення через його природне скорочення.  

Чисельність наявного населення на 1.07.2014 року становить 31,542 тис.чол.,  

 з них сільське -19,442 тис.чол., міське -12,1 тис.грн. 

Народилося 149 чол., померло - 308 осіб. Природній приріст  - мінус 159 чол. 

 За оцінкою результатів роботи зайнято 19 місце. 

Соціальна інфраструктура району це: 

27 загальноосвітніх шкіл, 29 дитячих садків, 

1 Голованівська Центральна районна лікарня, 

1 філія Голованівської ЦРЛ смт. Побузьке, 

1 КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» - який 

складається з 4 сільських амбулаторій та 2 лікарських амбулаторій та 30 

фельдшерсько-акушерських пунктів, 

7 музеїв, ( з них  2 – державні ), 

31 бібліотека,  

1 районний будинок культури, 
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27 закладів культури клубного типу , 

95 спортивних майданчиків. 

Освітянська галузь району має бюджет на 2014 рік -47,8 млн.грн. З них 

профінансовано на 01.09.2014 -30,860 млн.грн. (Зарплата – 26,4 млн.грн, 

енергоносії -2,7 млн.грн., харчування -1,1 млн.грн.) 

Охорона здоров’я  бюджет 19,7  млн.грн.  Профінансовано 12,988 млн.грн. 
(зарплата -11,6 млн.грн., енергоносії – 0,959 млн.грн., харчування -0,050 млн.грн) 
Бюджет галузі культура  на 2014  рік складає  5,7 млн.грн. Профінансовано 

3,448 млн.грн. (Зарплата 3,3 млн. грн, енергоносії -0,2 млн.грн.). 

Дані галузі як і по всій країні потребують значних капіталовкладень. 

На спорт заплановано – 0,844 млн.грн. Профінансовано 0,473 млн.грн. З них 

на зарплату -315,9 тис.грн., енергоносії 7,8 тис.грн. 

так  в медицині 

        Основним завданням є забезпечити належне функціонування медичних 

закладів. 

Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 57 чоловік. 

Лікувально-профілактичні заклади району потребують забезпечення 

лікарями –терапевтами, лікарями - педіатрами, лікарями - загальної практики 

сімейної медицини. Всі лікарі та середні працівники пройшли 

передатестаційні курси і атестовані своєчасно (мають І,ІІ та вищу категорії). 

За 6 місяців 2014 року не зареєстровано материнської смертності. 

Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому районі становить 180 

ліжок, 140 в Голованівській ЦРЛ та 40 ліжок в Побузькій селищній лікарні. 
   

в спорті 

На території району функціонує дитячо – юнацька спортивна школа, 

яка  на сьогоднішній день має дві зали( для боротьби  дзюдо та зал загальної  

фізичної підготовки), роздягальні, 2 душових, прекрасну сауну з басейном. У 

школі займається 308 учнів( з них 20 є членами збірної області), працює 9 

тренерів: з  волейболу,  футболу, баскетболу, дзюдо, сумо та гирьового 

спорту.  

            Відкрито відділення баскетболу  та  2 групи  з боротьби  дзюдо  в 

селах Свірневе, Шепилове; розпочала  працювати  група з гирьового спорту  

в с. Красногірка.  Збільшено  години гурткової роботи  в Побузькій ЗШ І-ІІІ 

ст.( на 2 години баскетболу, де займається 16 дітей), в НВК Перегонівська 

ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ    (на 2 години баскетболу, де займається 17 дітей, та 2 

години волейболу з 21 вихованцем);  НВК «Голованіська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г. 

Шевченка – гімназія»  ( на 2 години з баскетболу -  15 дітей та 2 години 

футболу, де займаються 15 дітей). 

У районі  функціонують 95  спортивних майданчиків, з них  21 -з 

тренажерним обладнанням, 6 з сучасним тренажерним обладнанням. 18 

баскетбольних, 21 волейбольних, 16 футбольних полів,13 полів для міні - 

футболу, 1 стадіон,  де  діти мають можливість  активно відпочивати  та 

укріплювати своє фізичне здоров’я. Всі  вони утримуються  в належному 

стані.  
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в культурі 

Мережа закладів культури району системи Міністерства культури 

України налічує 62 установ. З них: 27 клубних закладів, 31 бібліотека, 2 музеї 

комунальної власності, Голованівська дитяча школа мистецтв та Побузька 

дитяча музична школа. 

Завдяки спонсорам в 2014 році  проведені капітальні ремонти дитячих 

садочках с.Грузьке, с.Троянка, у ФАП с.Новосілка, проведено  оздоровлення 

дітей в пришкільних таборах та інші важливі заходи.  

 

Опалювальний сезон 2014/2015 

Відділом освіти був проведений тендер на 1 млн. 898 тис. 750грн. На 

даний час в закладах освіти є 72,311т. вугілля (решта - зберігається на 

складах згідно договору у  постачальників), та 30, 8 м
3 

дров. 

Заклади культури підготовлені до нового опалювального сезону та 

забезпеченні твердим паливом.  

На всі Фельшерсько-акушерські пункти потреба вугілля становить  

28 т. є на даний час є залишок 1, 375 т.  та  дров  56 складометрів  є 26,4 

складометри, але сільські ради допомагають з підготовкою дров на ФАП 

тому дровами  до 20 вересня будуть забезпечені.  

На опалювальний сезон в цілому на 2014 рік заплановано коштів на 

пілети  - 1млн 834 тис. грн.; на вугілля, дрова - 2 млн. 849,3 тис. грн. 

Станом на 09.09.2014 фактично використано коштів на пілети -

1млн.509тис.грн.; на вугілля та дрова використано – 1млн. 583 тис. грн.  

 

Соціальний  захист дітей 

З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності в 

районі проводяться щомісячні рейди “Діти вулиці ”, “Вокзал”. Протягом  

2014 року проведено 43 рейдів, в ході яких виявлено 5 бездоглядних та 

безпритульних дітей. 

Проводяться рейди “Сім’я і діти”, в ході яких протягом липня 2014 

року перевірено та обстежено 79 сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, про що свідчать складені акти обстеження житлово-побутових 

умов. Притягнуто до адміністративної відповідальності по ст. 184 КУпАП 8 

батьків; винесено офіційне попередження служби у справах дітей 

райдержадміністрації 25 батькам.   

 Регулярно проводяться спільні перевірки по місцях масового 

відпочинку молоді: бари, базар, автовокзал, територія парку, торгові точки 

району.  

Так, протягом зазначеного періоду проведено 30 перевірки, в ході яких 

перевірено 121 вищезазначених об’єктів. Порушень 3 порушення.  

 

Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми та малозабезпеченим 

сім’ям   

Відповідно до законодавства  призначалася та виплачувалася 
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- допомога сім’ям з дітьми; 

- тимчасова допомога; 

- допомога малозабезпеченим сім’ям; 

- допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам; 

- допомога прийомним сім’ям ; 

- грошові допомоги малозабезпеченим особам, які проживають разом з 

інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який потребує 

стороннього догляду ; 

- житлова субсидія – призначено житлової субсидії для відшкодування 

витрат  для придбання скрапленого газу та твердого палива та на 

відшкодування оплати за житлово – комунальні послуги. 
                                                               

Комісії 

Постійно  проводяться засідання колегії райдержадміністрації, де 

розглядаються питання, в т.ч. заслухано звіти керівників установ, організацій 

району з відповідних питань та розглянуто ряд комплексних перевірок з 

виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади. 

Апарат райдержадміністрації, здійснюючи свої повноваження щодо 

правового, кадрового, організаційного, обов’язків з документообороту, 

матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності 

райдержадміністрації, постійно готує аналітичні, інформаційні та інші 

матеріали, планує роботу райдержадміністрації.  

Взято в практику роботи  райдержадміністрації проведення нарад-

семінарів з головами та секретарями сільських (селищних) рад з метою 

надання  методичної допомоги та роз’яснення і практичного використання 

законодавства України, змін до нього, з окремих процедурних питань 

діяльності виконавчого органу, господарської діяльності та інших.  

Належним чином проводиться планування роботи 

райдержадміністрації та контроль за його виконанням, що дозволяє 

налагодити чітку взаємодію відділів, управлінь, служб райдержадміністрації 

у реалізації своїх повноважень, розгляду нагальних питань соціально-

економічного розвитку, організації і проведенню державних, професійних 

свят, заходів культурно-просвітницького напрямків, контролю за  

виконанням документів і діяльністю структурних підрозділів  

райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування. 

 

Залишаються проблемні питання як і в усій країні  : 

 Незадовільний стан   автомобільних   доріг  та недостатність коштів на 

їх утримання 

 Недостатньо коштів у районному бюджеті для фінансування і 

утримання закладів і об’єктів соціальної сфери (школи , дитячі садки, 

ФАПи) , на фінансування великих проектів у даній галузі.  

 Незадовільна  робота Голованівського комбінату комунальних 

підприємств (підприємство є збитковим ) 
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 низький показник по поголів’ю великої рогатої худоби у  

сільськогосподарських  підприємств. 

 

Р Е Й Т И Н Г 

 

Обсяг  реалізованої 

промислової продукції                              -        1   місце 

 

індекс обсягу  

сільськогосподарської продукції            -      4  місце 

 

Рівень оплати за  

спожиту енергію                                         -     3 місце 

  

Обсяги капітальних інвестицій              -     9  місце 

 

Темп зростання обсягу іноземних 

інвестицій                                                    -   6 місце 

 

рівень виконання доходів  

загального фонду                                        - 15 місце 

 

Обсяг податкових надходжень                 - 9 місце 

 

Абсолютний приріст товарообороту       - 10 місце 

 

Темп зростання власних  

надходжень до Пенсійного фонду           - 18 місце 

 

Приріст населення                                      - 19 місце 

 

Працевлаштовано громадян                     - 4 місце 

 

Середньомісячна заробітна плата            - 4 місце 

 

Заборгованість із зарплати    - 19 місце 

 

Введено в експлуатацію житла                      - 10 місце 

 

Темп зростання заборгованості  

населення з оплати ЖКГ                                - 12 місце 

 

 

Питома вага  дітей –сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування  
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які виховуються у сімейних формах виховання – 4 місце 

Дякую за увагу. 

 

Запитання є ? 

 

Виступили депутати районної ради: Грушецький А.Г., Миндаль В.С., 

Комашко Г.В., Лісовська Т.А. 

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 434 (додається). 

 

 Друге питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 

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

2014 рік». 

 Слово для виступу надається Дударю Василю Серафимовичу – 

начальнику фінансового управління районної державної адміністрації. 

 

Дудар В.С.: 

 

 Шановні депутати! 

 На даний час додаткового фінансового ресурсу немає. Офіційно 

звітний період – це за 9 місяців. Тому потрібно внести тільки корективи до 

районного бюджету на 2014 рік, а саме збільшити видатки бюджету на 

25139,71 грн. (в тому числі загальний фонд зменшити на суму 13000 грн., 

спеціальний фонд – збільшити на 38139,71 грн.), у тому числі за рахунок 

залучення вільного залишку коштів загального фонду районного бюджету у 

сумі 10000 грн., залишку коштів спеціального фонду районного бюджету у 

сумі 15139,71 грн., що склалися станом на 1 січня 2014 року та за рахунок 
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передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 23000 грн. 

 А також, відповідно до пункту 8 рішення районної ради від 31 січня 

2014 року № 382 «Про районний бюджет на 2014 рік» пропоную затвердити 

розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації від 

11 серпня 2014 року № 217-р «Про перерозподіл видатків субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій» та від 

10 вересня 2014 року № 244-р «Про перерозподіл обсягів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу». 

Дякую за увагу.  

 

Голова районної ради: 

 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 435 (додається). 

 

 Третє питання порядку денного «Про стан реалізації районної 

цільової програми на 2011-2015 роки «Шкільна парта». 

 Слово для виступу надається Поповій Наталії Юріївні    - 

виконуючій обов’язки начальника відділу освіти районної державної 

адміністрації. 

 

Попова Н.Ю.: 
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 Шановні депутати! 

 Районна цільова програма на 2011-2015 роки «Шкільна парта» 

розроблена на виконання протокольного доручення голови обласної 

державної адміністрації від 18 листопада 2010 року № 27-511/1, затверджена 

сесією Голованівської районної ради від 24 червня 2011 року № 98. 

 Дана Програма спрямована на забезпечення конституційних прав дітей 

шкільного віку і державних гарантій щодо доступності і безоплатності 

здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

 Одним із пріоритетних завдань загальної середньої освіти є збереження 

і зміцнення фізичного здоров’я учнів, виховання свідомого ставлення до 

свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, 

формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.  

 На початку дії Програми у загальноосвітніх навчальних закладах 

району застарілих або тих, які потребували оновлення 355 комплектів 

шкільних меблів (парта, стілець) при загальній кількості парт 1420 шт. 

 Таким чином, створення необхідної матеріально-технічної бази 

навчальних закладів є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна 

координація зусиль усіх місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. 

 Мета цієї програми полягає у забезпеченні сприятливих умов для 

навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, збереження їх 

здоров’я, зменшення рівня захворюваності школярів. 

 Реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

районного, обласного бюджетів, а також коштів з інших джерел не 

заборонених чинним законодавством. Районна державна адміністрація 

щороку передбачає кошти на придбання та оновлення шкільних меблів 

(парти, стільці) у межах видатків, затверджених у районному бюджеті.  

 Здійснивши аналіз виконання Програми маємо такі результати. У 2011 

році для шкіл району придбано 94 комплекти шкільних парт: 30 комплектів 

для 1-4 класів та 64 комплекти – 5-11 класів на суму 72,313 тис.грн. 

Додатково відремонтовано для потреб Побузької ЗШ І-ІІІ ст. 140 парт та 196 

стільців на суму 36,2 тис. грн. 

 У  2012 році у рамках акції «Дай руку першокласнику» та районної 

програми за спонсорські кошти придбано 92 комплекти шкільних парт для 

Побузької ЗШ І-ІІІ ст., Голованівської ЗШ І-ІІІ ст. ім. Г.В.Міклея, Грузької 

ЗШ І-ІІІ ст., Молдовської ЗШ І-ІІІ ст., Свірнівської ЗШ І-ІІІ ст., Троянської 

ЗШ І-ІІІ ст., НВК «Ємилівська ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ» №1, Люшнюватської ЗШ І-

ІІ ст., Наливайківської ЗШ І-ІІ ст., НВК «Новосільська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ», 

НВК «Розкішненська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ», НВК «Вербівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ», 

Клинівської ЗШ І-ІІІ ст. на суму 57,3 тис.грн.; отримано субвенцію з 

обласного бюджету на суму 20,4 тис. грн. 

 У 2013 році придбано 70 комплектів шкільних меблів на суму 35,1 

тис.грн., з них 27,0 тис.грн. – спонсорська допомога та 8,0 тис. грн. – 

субвенція з обласного бюджету.  
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 Проаналізувавши Додаток 1 щодо ресурсного забезпечення районної 

цільової програми на 2011-2015 роки «Шкільна парта» можна виділити 

наступне: на 2011 рік заплановано всього 67,5 тис.грн., з них 51,9 тис.грн. – 

районний бюджет та інші джерела (профінансовано 108,5 тис.грн), 15,6 

тис.грн – обласний бюджет (профінансовано 0 тис.грн.); 2012 рік: всього – 

71,9 тис.грн., з них 55,3 – районний бюджет та інші джерела (профінансовано 

57,3 тис.грн.), 16,6 тис. грн. – обласний бюджет (профінансовано 20,4 

тис.грн.); 2013 рік: всього – 54,0 тис.грн., з них 41,5 - районний бюджет та 

інші джерела (профінансовано 27,0 тис.грн.), 12,5 тис. грн. – обласний 

бюджет (профінансовано 8,0 тис.грн.); 2014 рік: всього – 72,0 тис.грн. з них 

55,4 - районний бюджет та інші джерела (профінансовано 0 тис.грн.), 16,6 

тис. грн. – обласний бюджет (профінансовано 0 тис.грн.). 

  

Висновки: виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити сприятливі умови для навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, зберегти їх здоров’я та зменшити рівень 

захворюваності школярів; 

- поліпшити матеріальну базу загальноосвітніх навчальних закладів; 

- створити умови для організації та здійснення навчально-виховного 

процесу; 

- привести шкільні меблі у відповідність санітарно-гігієнічним вимогам. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

 

Виступили депутати районної ради: Осадчук В.І., Кулик Л.Л., Леонов 

І.О. 

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 
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«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 436 (додається). 

 

 Четверте питання порядку денного «Про хід виконання районної 

програми по реалізації в районі «Національного плану дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016року». 

 Слово для виступу надається Сороці Аллі Вікторівні – начальнику 

служби у справах дітей районної державної адміністрації. 

  

Сорока А.В.: 

 

 Шановні депутати! 

Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 

на період до 2016 року» та плану заходів, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року № 330-р та з метою захисту 

прав дітей в районі діє районна програма по реалізації в районі 

Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини 

на період до 2016 року, яка затверджена рішенням сесії Голованівської 

районної ради від             24 грудня 2010 року № 18 «Про районну програму 

по реалізації в районі «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2016 року та розроблено районні 

заходи, які затверджені розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 11.11.2011 року № 827-р «Про затвердження районного 

плану заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 

на період до 2016 року».  

На виконання зазначених заходів у 2014 році було передбачено в 

районному бюджеті кошти у сумі 63686 гривень. Станом на 01 серпня 2014 

року кошти у сумі 43594 грн. взято на зобов’язання, але не профінансовані. 

 З метою належного виконання районних заходів службою у справах 

дітей райдержадміністрації проводиться робота щодо координації діяльності 

організацій та установ з питань захисту прав та інтересів неповнолітніх; 

організації роботи по виявленню дітей, які втрачають зв’язок з батьками або 

залишаються без їх нагляду; поліпшенню умов життя, розвитку, виховання і 

освіти дітей, особливо тих, які перебувають у складних і надзвичайних 

умовах, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; запобіганню бездоглядності, безпритульності та іншим 

негативним проявам серед дітей і підлітків.  

Станом на 01 серпня 2014 року в районі проживає: 

5504 – неповнолітніх, із них, 2616 – учнів ЗОШ району, 181 – учнів     

ПТУ №38 смт Голованівськ, 1704 дітей дошкільного віку, з них, 996 дітей 

відвідують дошкільні заклади; 
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62 – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою, піклуванням громадян; 

19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

виховуються в прийомних сім’ях; 

86 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, батьки яких 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків; 

3 дітей, які схильні до бродяжництва; 

2 дітей стосовно яких скоєно фізичне насилля в сім'ї. 

Протягом І півріччя поточного року службою у справах дітей було 

розглянуто 269 листів; прийнято участь у 29 судових справах по 

представленню інтересів дітей та захисту їх прав; надіслано у відповідні 

інстанції – 209 листів та 12 клопотань, побувало на індивідуальному прийомі 

29 осіб. 

Протягом І півріччя поточного року службою у справах дітей 

проведено 3 засідання координаційної ради у справах дітей, 2 наради, 9 

засідань комісії із захисту прав дитини, де розглядались питання згідно плану 

та які виникали в процесі роботи. 

З метою захисту прав та інтересів дітей протягом зазначеного періоду 

проведено 9 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких 

розглянуто 25 заяв та 3 клопотання, а саме:  

- про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна 

- 5, видано 5 розпоряджень голови райдержадміністрації; 

- про надання висновку органу опіки та піклування щодо доцільності 

позбавлення батьківських прав – 4, видано 4 висновки органу опіки та 

піклування; 

- про надання висновку органу опіки та піклування щодо визначення 

місця проживання дитини – 1, видано 1 висновок органу опіки та піклування; 

- про призначення опіки, піклування над дітьми - 3, видано 3 

розпорядження голови райдержадміністрації; 

- про припинення піклування над дитиною – 1, видано 1 розпорядження 

голови райдержадміністрації; 

- про встановлення порядку участі батьків у вихованні дитини – 5, 

видано 5 розпоряджень голови райдержадміністрації; 

- про надання згоди на реєстрацію дитини – 1, видано 1 розпорядження 

голови райдержадміністрації; 

- про влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування – 3, 

видано 3 розпорядження голови райдержадміністрації; 

- про надання згоди на відчудження транспортного засобу – 3, видано 3 

витяги з протоколу комісії щодо відмови; 

- про припинення опіки над майном дитини – 2, видано 2 

розпорядження голови райдержадміністрації;  

- про затвердження індивідуальних планів дітей, які опинились в 

складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування- 3. 
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З метою розвитку альтернативних форм сімейного виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 11 дітей влаштовано в 

прийомні сім’ї, 3 дітей – ДБСТ, влаштовано під опіку (піклування) 70 дітей 

зазначеної категорії, що становить 90,3% від загальної кількості дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на 

первинному обліку (обласний показник 86%). 

В районі створено 10 прийомних сімей і передано на виховання та 

спільне проживання 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Протягом І півріччя 2014 року взято на первинний облік 5 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них: над 4-ма дітьми 

встановлено опіку, піклування, 1 дитину влаштовано до комунального 

закладу «Кіровоградський обласний будинок дитини». 

Протягом зазначеного періоду усиновлено 4 дітей, влаштовано під 

опіку, піклування 5 дітей, створено 1 прийомну сім’ю, до якої влаштовано 2 

дітей-сиріт та до 1-єї раніше створеної прийомної сім’ї довлаштовано 1 

дитину, позбавлену батьківського піклування.  

Службою у справах дітей райдержадміністрації перевіряються 

наявність виплат пенсій та соціальних допомог. Систематично надаються 

поновлені списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації для 

своєчасного призначення та виплати державних допомог згідно 

законодавства. 

Cлужбою у справах дітей райдержадміністрації ведеться повний облік 

дітей, стосовно яких виникли підстави для усиновлення. Станом на                   

01 серпня 2014 року на такому обліку перебуває 22 дітей, із них: 2 дітей – 

комунальний заклад “Кіровоградський обласний будинок дитини”, 7 дітей 

виховуються в інтернатних закладах області та в професійно-технічних 

училищах області, 11 дітей проживають в прийомних сім’ях, 2 дитини – в 

дитячих будинках сімейного типу. 

Створено Реєстр житла та майна дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування Голованівського району. Із 93 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному 

обліку: 7 дітей мають у власності земельні паї, 9 дітей – у власності житло та 

76 – право на користування житлом. В 8 дітей житло відсутнє, їх буде 

поставлено на квартирний облік виконкомами сільських (селищних) рад для 

надання їм соціального житла при досягненні 16-річного віку. 

Відповідальність за збереження житла та майна, які є власністю дитини, 

згідно рішень виконкомів сільських (селищних) рад та розпоряджень голови 

Голованівської райдержадміністрації, покладено на опікунів 

(піклувальників).  

З метою забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх житла соціальним житлом в районі розроблена та діє 

районна програма забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на 
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період до 2015 року, відповідні заходи по виконанню програми, яка 

затверджена рішенням сесії районної ради від 22 лютого 2013 року № 304, 

якою передбачено виділення коштів у сумі 60 тисяч гривень з місцевого 

бюджету, на період дії програми для придбання соціального житла особам 

зазначеної категорії.  

Протягом 2013 року та І півріччя 2014 року кошти на придбання 

соціального житла не виділялись. Дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування та особам з їх числа, які перебувають на 

квартирних обліках при виконкомах сільських, селищних рад соціальне 

житло не надавалось.  

Питання захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування знаходиться на постійному контролі 

служби у справах дітей райдержадміністрації. Систематично з даного 

питання надаються консультації громадянам, виконкомам сільських, 

селищних рад. У разі відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування службою у справах дітей райдержадміністрації 

контролюється питання взяття їх виконкомами сільських, селищних рад на 

квартирний облік з метою надання соціального житла.  

У 2014 році в районному бюджеті передбачено кошти в сумі 20000 грн. 

на придбання путівок для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в оздоровчому таборі «Бригантина» Новоархангельського району. 

 В ході проведення літнього оздоровлення відпочило та оздоровилось: 

- з 02 червня по 20 червня 65 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в пришкільних таборах району; 

За рахунок коштів державного бюджету: 

- 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - в 

оздоровчому таборі «Бригантина» Новоархангельського району; 

- 3 дітей – в оздоровчому закладі «Лісова пісня» м Мала Виска; 

- 1 дитина, позбавлена батьківського піклування – в УДЦ «Молода 

Гвардія»; 

-. 1 дитина, позбавлена батьківського піклування – в ДОЗВ «Рассвет». 

За рахунок коштів районного бюджету: 

- 5 дітей – в оздоровчому закладі «Лісова пісня» м Мала Виска; 

- 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - в 

оздоровчому таборі «Бригантина» Новоархангельського району. 

 Службою у справах дітей систематично проводиться індивідуально-

профілактична робота з батьками та дітьми з категорії з неблагополучних 

сімей по місцю їх проживання та запрошуються на індивідуальний прийом до 

служби у справах дітей райдержадміністрації.  

Так, протягом І півріччя 2014 року побувало на індивідуальному 

профілактичному прийомі 25 батьків зазначеної категорії. Батьки 

попереджаються щодо відповідальності за створення неналежних умов 

проживання та виховання і в 10-ти денний термін перевіряються наслідки 

проведеної роботи.  
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Регулярно проводяться рейди “Сім’я і діти”, в ході яких обстежуються 

умови проживання та виховання дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. Так, протягом І півріччя поточного року здійснено 50 перевірок, 

про що свідчать складені акти обстежень умов проживання.  

Виявлено випадки безвідповідального ставлення батьків до 

батьківських обов’язків. Батьків попереджено щодо умов проживання та 

виховання дітей. Дані сім’ї перебувають під контролем.  

Органом опіки і піклування протягом І півріччя 2014 року до районного 

суду направлено 1 позовну заяву щодо позбавлення батьківських прав. 

Притягнень до кримінальної відповідальності по статті 166 ККУ не було. 

Притягнуто до адміністративної відповідальності по статті 184 КУпАП 

(неналежне виконання батьківських обов’язків) – 6 батьків, винесено 

попередження служби у справах дітей райдержадміністрації 19 батькам. 

З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності в 

районі проводяться щомісячні рейди “Діти вулиці”, “Вокзал”.  

Станом на 01 серпня поточного року проведено 32 рейди, в ході яких 

виявлено 3 дітей, із них: 2 дітей влаштовано під опіку, піклування, 1 дитину 

влаштовано в кімнату тимчасового перебування дитячого відділення 

Голованівської ЦРЛ.  

З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі 

службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з працівниками 

Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області, відділу освіти 

райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді регулярно проводяться рейди “Діти вулиці» по місцях масового збору 

молоді. 

Так, протягом зазначеного періоду проведено 23 перевірки, в ході яких 

перевірено 68 вищезазначених об’єктів. Виявлено 3 порушення за ч.2 ст.156 

КУпАП, про що свідчать складені 3 адміністративні протоколи. Випадків 

позбавлення підприємців ліцензії за порушення законодавства України щодо 

продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім не було. 

Крім того, згідно рішень виконкомів сільських, селищних рад на 

відповідних територіях встановлено часове обмеження щодо відвідування, 

перебування неповнолітніх в розважальних закладах та заборони продажу 

неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів. 

Працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації 

систематично проводиться робота з неповнолітніми та їх батьками, які 

схильні до правопорушень, злочинів. Перевіряється питання належного 

виконання батьками батьківських обов’язків по вихованню, утриманню 

дітей, створенню належних умов проживання та здійсненню батьківського 

контролю за поведінкою дітей. 

Так, протягом січня – червня 2014 року на території району скоєно 9 

злочинів 5-ма неповнолітніми. 

Із зазначеної кількості дітей, що вчинили злочини на обліку служби у 

справах дітей райдержадміністрації вони не перебували, тому – це діти, які 
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мають одного або двох батьків, що послабили контроль за вихованням своїх 

дітей, як наслідок дітьми вчинено правопорушення та злочини.  

 З питання профілактики правопорушень та попередження дитячої 

злочинності службою у справах дітей райдержадміністрації під керівництвом 

заступника голови райдержадміністрації за участю представників міліції, 

освіти, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

неодноразово проводились засідання координаційних рад у справах дітей, 

нарад, на яких вирішувалось питання вжиття заходів та шляхів подолання 

дитячої злочинності.  

 Виходячи із вищевказаного, можна зробити висновок, що районна 

програма по реалізації в районі «Національного плану дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 виконується на 

належному рівні. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 437 (додається). 

 

 Наступне питання «Про стан підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в 

осінньо-зимовий період 2014/2015роки.» 

 Слово для виступу надається Дудар Лілії Сергіївні – головному 

спеціалісту відділу фінансової, бюджетно-податкової політики, розвитку 

підприємництва, житлово-комунального господарства управління 

економічного розвитку районної державної адміністрації. 
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Дудар Л.С.: 

 
Шановні депутати! 

На виконання  розпорядження голови кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 08.05.2014 № 159-р щодо підготовки 

господарського комплексу району до забезпечення сталого проходження 

опалювального сезону 2014/2015  В районі видано розпорядження голови 

райдержадміністрації від 16.05. 2014 року № 134-р «Про підсумки роботи 

господарського комплексу району в осінньо-зимовий період  2013/2014 року 

та захлди щодо підготовки до опалювального сизону 2014/2015 року. 

Проводиться роз’яснювальна робота з членами робочої групи та з 

керівниками підприємств і установ району (Голованівський ККП, Побузьке 

комунальне підприємство «Аква-Сервіс 07», КП «Перегонівка», сільським та 

селищним радам, сектор житлово-комунального господарства, відділ освіти, 

відділ культури, туризму та культурної спадщини районної державної 

адміністрації, Голованівська ЦРЛ). 

На даний час а саме станом на 10.09.2014 підготовлені майже всі 

котельні. 

Всього по району при плановому завданні підготовки теплових мереж 

довжиною 16,5км фактично підготовлено 16.0 км, що становить 96%.  

Приватне підприємство «АВКУБІ» планує використати 1800 тонн 

пілетного палива на всі встановлені котли. Виробництво альтернативних 

видів джерел енергії (пелети) здійснюють  виробники ТОВ «Відродження» та 

ТОВ «РапсоДія».  Даними підприємствами придбано механізми гранулятори 

по виготовленню пелетів із відходів (лушпиння) соняшника, так за  перше 

півріччя підприємствами виготовлено 4962 т. пелетів. 

По всіх школах проведено поточні ремонти. В  січні 2014 року в  

НВК «Молдовська ЗОШ» провелася заміна енергоефективного котла, та 

чистка системи опалення.  В НВК «Перегонівська ЗШ  І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

здійснювалася заміна чотирьох вікон на  енергозберігаючі  та одні двері, а 

також в Лебединській ЗШ І-ІІІ ст. відбулася заміна  двох енергозберігаючих  

вікон. 

На даний час в закладах освіти є 72,311т. вугілля та 30, 8 м
3 

дров 

(решта вугілля - зберігається на складах згідно договору у  

постачальників, також був проведений тендер  10 червня 2014 року на 

суму 1 млн. 898 тис. 750 грн). 

Частина дитсадків передана на баланс відділу освіти 

райдержадміністрації (у школі орендується одна чи дві кімнати), тому 

відповідно опаленням забезпечені, та підготовлен до опалювального 

сезону. 

 У травні 2014 року зроблені роботи по комплексній термомодернізації  

у дитячому садку с. Троянка де була проведена заміна енергозберігаючих (9 

вікон),   енергозберігаючі двері (1 двері), проведено поточний ремонт, та 
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реконструкція опалення. Також  був проведений ремонт дитячого садка із 

заміною вікон на енергоефективні в с. Грузьке. 

Це все було проведено за спонсорські кошти  та для покращення умов 

перебування дітей у дитячому садку а також за для збереження тепла,  та 

економії енергоресурсів. 

Заклади культури підготовлені до нового опалювального сезону та 

забезпеченні твердим паливом.  

До закладів охорони здоров’я району відносяться : центральна районна 

лікарня, комунальний заклад «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги», 4 сільських лікарських амбулаторії та   30 ФАПів. 

Голованівська центральна районна лікарня опалюється котлами на 

альтернативному виді палива з річною потребою в пелетному паливі 

432т/сезон, вартістю 402 тис. грн. 

У липні 2014 провелася  заміна 6-ти склопакетів у харчоблоці 

Голованівської ЦРЛ за спонсорські кошти для збереження типла.  

На всі Фельшерсько-акушерські пункти потреба вугілля становить  

28 т. є на даний час є залишок 1, 375 т.  та  дров  56 складометрів  є 26,4 

складометри, але сільські ради допомагають з підготовкою дров на ФАП 

тому дровами  до 20 вересня будуть забезпечені. Також була домовленість з 

ФОП «Арсірій» що вони разом з школами будуть постачати і на ФАП 

вугілля. На амбулаторії залишок вугілля становить 2,499т. вугілля  та дров 

2,13 складометри.  На сам тереторіальний центер соціального 

обслуговування та на Перегонівське стаціонарне відділення 

територіального центру соціального обслуговування закуплено 24,5т. 

вугілля на суму 48 тис грн. 

Для забезпечення надійної роботи мереж водопостачання та 

водовідведення в осінньо-зимовий період проводяться невідкладні ремонтні 

роботи на об’єктах  житлово-комунального господарства. Відремонтовано та 

заміненно 3,2 км водопровідних мереж із запланованих 5,9 км (54%)   

Ремонт або заміна каналізаційних мереж із запланованих 0,25 км  

фактично підготовлено 0,12 км що становить (48%). 

На опалювальний сезон в цілому по району необхідно заготовити ≈ 

1700 тонн вугілля, фактично є 162 тонни, що становить 9% від потреби. 

Підготовлено 8 одиниць прибиральної техніки до експлуатації у 

зимовий період. Посипкового матеріалу на зимовий період з минулого року 

залишилося 50м
3 

(отсев). 

На опалювальний сезон в цілому на 2014 рік заплановано коштів на  

пілети  - 1млн 834 тис. грн.; на вугілля, дрова - 2 млн. 849,3 тис. грн. 

Станом на 09.09.2014 фактично використано коштів на пілети -

1млн.509тис.грн.; на вугілля та дрова використано – 1млн. 583 тис. грн.  

У житловому фонді  комунальної власності в смт. Побузьке до роботи 

в опалювальний період підготовлені всі 57 будинків, та підписані комісією 

з перевірки готовності теплових господарств до роботи в опалювальний 

період паспорти готовності житлових будинків, що становить 100%, в 

будинках відремонтовано двері у під'їздах і підвалах, засклені вікна 
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сходових клітин, проведений косметичний ремонт (фарбування, побілка) 

сходових клітин, ремонт козирків, ґанків, проводяться утеплення вводів 

водопровідної та водовідвідної систем та проводиться  обстеження і 

очищення димовентиляційних каналів.  

Що стосується скорочення споживання природного газу на 30% , серед 

закладів соціальної сфери газифікованим є ЦДЮТ в смт. Побузьке на період 

нового опалювального сезону 2014/2015 років він додатково буде 

використовувати електро каміни.  

Також повідомляємо, що Побужський феронікелевий комбінат 

розробив план заходів споживання природного газу, а саме перевід 

трубчастих обертових печей, сушильних барабанів та котельню підприємства 

на вугільне паливо, обсяг економії природного газу тис. м³ за 2014/2015 роки  

становитиме на трубчасті обертові печі 2014- 67 00 тис.м³  2015- 67 00 тис. 

м³; сушильні барабани 2014- 0 тис. м³ 2015 – 65 00 тис. м³; котельня 

підприємства  2014 – 1800 тис. м³ 2015 – 2550 тис. м³. 

Виходячи із вищевказаного, можна зробити висновок, що підготовка до 

опалювального сезону в районі загалом проходить на належному рівні і 

підходить до завершення. 

Дякую за увагу. 

 

Виступили депутати районної ради: Яровий О.В., Миндаль В.С. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 438 (додається). 
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 Наступне питання порядку денного «Про стан виконання 

Комплексної програми реконструкції мереж зовнішнього освітлення 

Голованівського району на 2011-2015роки.» 

  Слово для виступу надається Дудар Лілії Сергіївні - головному 

спеціалісту відділу фінансової, бюджетно-податкової політики, 

розвитку підприємництва, житлово-комунального господарства 

управління економічного розвитку районної державної адміністрації. 

 

Дудар Л.С.: 

 

 Шановні депутати! 

 Голованівська районна державна адміністрація повідомляє, що 

рішенням районної ради від 18 березня 2011 року № 57 затверджена районна 

комплексна програма реконструкції мереж зовнішнього освітлення 

Голованівського району на 2011-2015 роки. Дана програма дає змогу 

забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху, зменшити 

рівень аварійності на дорогах Голованівського району, зменшити до 

мінімального рівня витрати при наданні послуг зовнішнього освітлення, 

поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення, згідно 

якої на кожен рік заплановано виділення коштів у сумі 100 000 грн. для 

проведення даних робіт. 

 За наданою інформацією сільських та селищних рад у районі за 2013 

рік було встановлено 515 світлоточок, з них на кошти соціально-

відповідального бізнесу в кінці 2013 року було встановлено 196 світлоточок з 

енергозберігаючими технологіями, які освітлюють 6 вулиць, це – Леніна, 

Шевченка, Міклея, Тітова, Маяковського та Івана Франка. 

 Відповідно до інформації Голованівського РЕМ станом на 1 серпня 

2014 року у Голованівському районі всього налічується 269 

трансформаторних підстанцій, з них лише 75 отримали технічні умови на 

вуличне освітлення (с. Вербове, Клинове, Межирічка, Молдовка, 

Перегонівка, Розділ, Свірневе, Троянка, Шепилове, Наливайка, Лебединка, 

Крутеньке, Капітанка, Журавлинка, Грузьке, смт. Голованівськ). З заявою на 

виготовлення технічних умов  звернулися Ємилівська сільська рада на 2 

КТП; Красногірська сільська рада- 3 КТП; Пушківська сільська рада – 2 КТП; 

Розкішненська сільська рада – 1 КТП; Семидубська сільська рада – 5 КТП; 

Липовеньківська сільська рада – 2 КТП (надано договір на підготовку ТУ); 

Люшнюватська сільська рада – 2 КТП (надано договір на підготовку ТУ). 

 Молдовській сільській раді надано акт виконаних робіт на 5 КТП, 

проплата здійснена 28 квітня 2014 року-3149,44. такий же акт виданий 

Перегонівській сільській раді на 1 ЗТП-378 (рахунок на 30 % - 10724,00 грн., 

оплачено 10 грудня 2013 року та рахунок на 70 % - 31366,62, проплата 

здійснена на 23 липня 2014 р.); Роздольській сільській раді видано на 3 КТП, 

договір на КПД в сумі  6337,20 грн. ( 30 % - 1901,16 грн. проплачено 25 

листопада 2013 року). Проект виконаний в січня 2014 року та наданий акт 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20шкільнйи%20автобус.pdf
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виконаних робіт, але рахунок на доплату 70 % в сумі 4436,04 від 18 січня 

2014 року не проплачений. 

 Так, Голованівським РЕМ ВАТ «Кіровоградобленерго» здійснюється 

комплекс робіт по відновленню вуличного освітлення, встановлено шаф 

обліку та світильників для відновлення вуличного освітлення, підвищення 

експлуатаційних якостей мереж зовнішнього освітлення за рахунок 

бюджетних коштів. 

 Також проводиться робота по впровадженню енергозберігаючих 

технологій шляхом заміни та встановлення енергозберігаючих ламп по 

дошкільних та навчальних закладах, по об’єктах охорони здоров’я тощо.  

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 439 (додається). 

 

 Шосте питання «Про хід виконання програми розвитку земельних 

відносин у Голованівському районі на 20007 – 2015роки». 

 Слово для виступу надається Рибаку Ігорю Федоровичу – 

начальнику відділу Держземагенства у Голованівському районі. 

 

Рибак І.Ф.: 

 

 Шановні депутати! 
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 Рішенням сесії Голованівської районної ради від 17 жовтня 2007 року 

затверджено Програму розвитку земельних відносин в районі на 2007-2015 

роки. 

 Головне завдання Програми полягає в ефективному розв’язанні питань, 

пов’язаних  із проведенням робіт з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів та несільськогосподарського призначення за межами 

населених пунктів, з інвентаризації земель та з проведенням робіт із 

землеустрою, пов’язаних радикальним поліпшенням природокористування і 

охорони довкілля, забезпечення еколого –економічного обґрунтовування 

сівозмін та впорядкування угідь, що дасть змогу підвищити відповідальність 

усіх суб’єктів господарювання за раціональне використання та якісний склад 

грунтів, зробити їх матеріально і морально зацікавленими у проведенні 

заходів щодо захисту та відтворення продуктивної сили землю та ін. 

 У рамках «Програми розвитку земельних відносин у Голованівському 

районі на 2007-2015 р.р.» створена автоматизована система ведення 

державного земельного кадастру, в тому числі матеріально-технічне 

забезпечення, програмне забезпечення, збір інформації та заповнення банку 

даних. 

 Технічна документація з поновлення нормативно грошової оцінки 

земель населених пунктів сільськими радами була виготовлена ще в 2013 

році. Але, через відсутність коштів на рахунках сільських рад, дану технічну 

документацію отримати не можливо, отже і використовувати в роботі також. 

Такими сільськими радами, як: Клинівська, Ємилівська, Лебединська, 

Семидубська, Семидубська, Троянська, Журавлинська, Межиричківська, 

Красногірська, Крутеньківська протягом 2014 року було проплочено 20 % від 

загальної вартості робіт. Тому, край необхідно передбачити видатки в сумі 

близько 255 тис.грн. для погашення сільськими радами заборгованості за 

проведення робіт по поновленню грошової оцінки земель населених пунктів. 

 Важливим питанням залишається проведення робіт щодо встановлення 

водоохоронних зон та прибережних смуг. Для створення сприятливого 

режиму водних об’єктів, попередження їх забруднення, засмічення і 

вичерпання, знищення навколо водних рослин і тварин, а також зменшення 

коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ та інших 

водойм встановлюються водоохоронні зони. 

 Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарської 

діяльності, що регулюється. 

 У межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під 

прибережні захисні смуги з особливим режимом їх використання. Розміри і 

межі водоохоронних зон і прибережних захисних смуг встановлюються в 

натурі (на місцевості) за спеціально розробленими проектами землеустрою. 

 Проекти цих зон розробляються на замовлення фізичних та юридичних 

осіб, узгоджуються з власниками землі, землекористувачами, Мінприроди, 

Держводагентством та територіальними органами Держземагентства і 

затверджуються відповідними місцевими органами виконавчої влади або 

виконавчими комітетами рад. 
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 На сьогодні в районі, за підрахунками відділу Держкомзему в 

Голованівському районі, необхідно встановити межі 0,807 тис.га. (орієнтовна 

площа) прибережних захисних смуг. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 440 (додається). 

 

  Наступне питання порядку денного «Про затвердження технічної 

документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок.» 

  Слово надається Рибаку Ігорю Федоровичу – начальнику відділу 

Держземагенства у Голованівському районі. 

 

Рибак І.Ф.: 

 

 Шановні депутати! 

 Пропонується для затвердження технічна документація по нормативній 

грошовій оцінці: 

- земель села Вербове та Капітанка; 

- земельних ділянок, що передаються в оренду гр. Смаженку М.С. для 

ведення фермерського господарства на території Люшнюватської 

сільської ради; 

- земельної ділянки, що передається в оренду ПП «Технінчий 

обмінний пункт» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Голованівської селищної ради; 
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- земельної ділянки, що передається в оренду ФГ «Єдність» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Лебединської сільської ради; 

- земельної ділянки, що передається в оренду ФГ «Лідія» для ведення 

фермерського господарства; 

- земельних ділянок , що передаються в оренду ПАТ 

«Кіровоградобленерго» для розміщення, будівництва та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової Голованівського РЕМ на території Побузької селищної 

ради. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 441 (додається). 

 

 Наступне питання «Про  стан виконання районної  програми 

охорони, захисту, раціонального використання та відтворення 

полезахисних лісових смуг на 2012-2013роки». 

 Слово має Клименко Олександр Вікторович – начальник 

управління агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації. 
 

Клименко О.В.: 

 

 Шановні депутати! 
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 Метою Районної програми охорони, захисту, раціонального 

використання та відтворення полезахисних лісових смуг на 2012-2013 роки 

для нашого підприємства є реалізація комплексу заходів, спрямованих на 

забезпечення охорони, захисту, раціонального використання та відтворення 

полезахисних лісонасаджень Голованівського району. Щодо виконання 

основних завдань Програми виконувалась робота по охороні захисних 

лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень. Так, спільно з лісовим 

господарством здійснювались рейди охорони лісопосадок, про що 

складались протоколи порушень і в результаті порушників було 

притягнуто до адміністративної відповідальності. В зв’язку з відсутністю 

дозвільних документів на проведення санітарних рубок, на протязі 2012-

2013 р. також проводилися роботи (силами працівників організацій району) 

по впорядкуванню лісонасаджень вздовж доріг державного значення, 

розчистки їх від сміття. 

 Згідно Програми на 2012 рік було виділено 75,0 тис.грн. – фактично 

ж було витрачено 45,3 тис.грн., в тому числі на заробітну плату з 

нарахуваннями 41,1 тис.грн. та оренду приміщення – 4,2 тис.грн. Решту 

невикористаних коштів було повернуто до бюджету району. 

 Щодо коштів на 2013 рік. Затверджено було також 75,0 тис.грн. 

кошти було використано в сумі 45,5 тис.грн., в тому числі на заробітну 

плату з нарахуваннями 44.1 тис.грн., та 1,4 тис.грн. сплачено за оренду 

приміщення. Заявлені кошти на придбання запчастин та пальне до 

автомобіля так і не було проплачено відділенням Держказначейства. Всю 

решту невикористаних коштів також було повернуто до бюджету. 

 Виділені кошти на лісовпорядкування і в 2012 році, і в 2013 році 

також залишились невикористаними, не дивлячись на проведену велику 

роботу із сільськими радами, збором інформації у землевпорядників та 

земельному відділу щодо інвентаризації земельних ділянок під 

полезахисними лісосмугами. Наші неодноразову звернення в різні інстанції 

обласного та районного рівня не дали ніяких результатів. Питання передачі 

цих земель у постійне користування нашому підприємству не вирішується і 

на даний час. 

 Робота по охороні, захисту лісонасаджень, розчистці їх від сміття 

ведеться на низькому рівні, оскільки підприємство не має коштів на пальне 

для автомобіля, на придбання запчастин. В якому напрямку рухатись далі, на 

що сподіватись, ми не знаємо. Плани виходу із ситуації у нас є, але для їх 

здійснення не вистачає головного – дозволу відповідальних за це органів на 

передачу земель під полезахисними лісосмугами у постійне користування. А 

без цього ми не можемо рухатися далі. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

 



 35 

Виступили депутати районної ради: Осадчук В.І., Карпюк Є.М. Комашко 

Г.В. 

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 442 (додається). 

 

 Восьме питання порядку денного «Про стан виконання районної 

програми житлового будівництва на 2012-2015 роки.» 

 Слово для виступу надається Шаповал Інні Григорівні – 

завідувачу сектору регіонального розвитку, містобудування та 

архітектури районної державної адміністрації. 

 

Шаповал І.Г.: 

 

 Шановні депутати! 

 Важливим показником підвищення рівня благополуччя населення, 

передумови соціальної та економічної стабільності регіону є покращення 

житлових умов населення. 

 Пріоритетним завданням районної житлової політики є створення 

належних умов для реалізації можливостей громадян спрямованих на 

покращення житлових умов та надання допомоги із забезпеченням житловим 

незахищених верств населення. 

 Рішенням Голованівської районної ради від 20 квітня 2012 року № 185 

затверджена районна програма розвитку житлового будівництва для усіх 

категорій громадян. 

 Дана програма відображає стратегічні цілі та принципи регіональної 

житлової політики, спрямовані на активізацію житлового будівництва для 

усіх категорій громадян. 

http://golovanivsk-rada.com.ua/assets/files/31%20sesiy%20proektu/31%20сес%20ріш%20про%20програму%20вчитель.pdf
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 Метою Програми є створення умов для розвитку житлового 

будівництва та будівельного комплексу району, задоволення потреб у житлі 

економічно активної частини населення району, підтримка категорій 

громадян, які з об’єктивних причин не можуть самостійно вирішити житлові 

проблеми. 

 Основними напрямками реалізації житлової політики району щодо 

розвитку житлового будівництва на 2012-2015 роки є: 

- реалізація заходів районних програм підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2011-2015 роки; 

- залучення коштів державного та місцевого бюджетів, підприємств, 

організацій виробничої сфери; 

- добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва із 

ступенем будівельної готовності від 30 % (так у 23012 році було 

проведено добудову багатоквартирного житлового будинку по вул. 

Радянської Армії, 20 смт. Побузьке на 47 квартир); 

- будівництво індивідуального житла; 

 -    проведення реконструкції існуючого житлового фонду, у тому числі 

гуртожитків (по даному питанню на сесії районної ради було прийнято 

рішення про можливість передачі частини приміщення гуртожитку 

професійно-технічного училища № 38 до комунальної власності 

територіальної громади. Було направлено відповідні листи до обласної 

державної адміністрації, але на даний час це питання не зрушилося з мертвої 

точки). 

 Питання щодо залучення жителів Голованівського району до участі у 

програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення 

доступним житлом перебуває на особистому контроль першого заступника 

голови районної державної адміністрації та проводяться систематично 

зустрічі з громадянами, на яких висвітлюються загальні умови кредитування 

як для придбання житла, так і для будівництва індивідуального житла. 

 По кабельному телебаченню транслюється інформаційна стрічка, 

друкуються відповідні матеріали у районній газеті, тощо ( є громадяни, які 

бажали б взяти участь у даній програмі, але на жаль їхня платоспроможність 

не дає можливості). Так, протягом 2012-2013 року було проведено 6 нарад з 

громадянами, які потребують поліпшення житлових умов, громадян, що 

перебувають на черзі у органах місцевого самоврядування та всіх бажаючих. 

Також подано матеріал до районної газети щодо нововведень у кредитуванні. 

 Бело запрошено представників фонду молодіжного житлового 

будівництва та Кіровоградського відділення «Ощадбанку) для надання 

роз’яснень громадянам. 

 За статистичними даними в районі на обліку в органах місцевого 

самоврядування перебуває 51 сім»я, яка потребує соціального захисту та 

державної підтримки. Даний показник свідчить про те, що житло для 

більшості населення району не являється доступним, оскільки доходи 

громадян та рівень цін на ринку житла не дозволяють придбати його у 

власність. 
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 Протягом минулого року індивідуальними забудовниками введено в 

експлуатацію житла  загальною площею 2000 кв.м. 

 Також повідомляємо, що протягом І півріччя 2014 року в районі 

введено в експлуатацію два житлових будинки загальною площею 217,82 

кв.м. 

 Разом з сільськими, селищними радами проводиться робота по 

коригуванню генеральних планів. Фінансування робіт з розробки 

містобудівної документації (генпланів) на 2014 рік було розглянуто при 

формуванні місцевих бюджетів. Так у казначейстів з початку року взято на 

фінансові зобов’язання по Перегонівській сільській раді 15834,48 грн. (30 %), 

Голованівській селищній раді 56424,97 грн. (100 %), Побузькій селищній раді 

– 99859,0 грн. (100 %), але: 

- Перегонівська сільська рада та Побузька селищна рада 

перенаправили кошти передбачені на виготовлення генеральних 

планів на капітальні видатки протягом 2014 року, у зв’язку з 

постановою КМУ від 1 березня 2014 року № 65 «Про економію 

державних коштів та недопущення втрат бюджету». 

- на даний час по Голованівській селищній раді кошти завішані, у 

казначействі взято на фінансові зобов’язання 40268,30 грн. 

 У решти сільських рад кошти відсутні. 

 Також повідомляємо, що кошти місцевим бюджетам на виконання 

заходів цих Програм протягом І півріччя поточного року поки що не 

надходили. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 
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«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 443 (додається). 

 

 Одинадцяте питання «Про стан виконання програми 

енергоефективності Голованівського району на 2012-2015роки.» 

  Слово для виступу надається Дідур Ользі Вікторівні - провідному 

спеціалісту відділу енергетики, транспорту та зв’язку управління 

економічного розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та 

житлово-комунального господарства районної державної 

адміністрації. 

 

Дідур О.В.: 

 

 Шановні депутати! 

Голованівському районі на 2012-2015 роки розроблена та затверджена 

рішенням сесії районної ради від 13 липня 2012 року № 216. 

Програма має на меті створення сприятливих умов для стійкого 

зниження енергоємності ВВП, підвищення ефективності використання ПЕР і 

забезпечення конкурентоспроможності економіки шляхом підтримки 

інвестиційних та інноваційних проектів з енергоефективності й 

енергозбереження та формування сприятливого інвестиційно-інноваційного 

середовища; впровадження та реалізація енергозберігаючих і 

енергоефективних технологій відповідно до пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності; підтримка інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання в сфері енергозбереження та енергоефективності. 

Основними завданнями Програми є: 

- проведення енергетичного аудиту (починаючи з бюджетної сфери); 

- впровадження системи енергетичного менеджменту (починаючи з 

бюджетної сфери); 

- проведення енергоефективної модернізації житлово-комунальної 

інфраструктури; 

- впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних 

технологій; 

- послаблення техногенного впливу на навколишнє середовище; 

- стимулювання та популяризація енергоощадних заходів; 

- формування в суспільстві свідомого ставлення до 

енергоощадливості та необхідності підвищення енергоефективності; 

- підвищення якості надання комунальних послуг, забезпечення 

потреб та комфорту споживачів; 

- заміна морально застарілого та фізично зношеного обладнання. 

 Забезпечення потреб споживачів енергоресурсами та їх ефективне 

використання суттєво впливає на розвиток економіки, отже 

енергозбереження повинно стати свого роду суспільною ідеологією. 
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 В районі проводиться активна робота щодо впровадження заходів з 

енергозбереження. Виробництво альтернативних видів джерел енергії 

(пелети) здійснюють виробники ТОВ «Відродження» та ТОВ «Рапсодія». 

 Даними підприємствами придбано механізми гранулятори по 

виготовленню пелетів із відходів (лушпиння) соняшника, даними 

підприємствами за перше півріччя виготовлено 4962 т. пелетів. 

 У закладах інфраструктури встановлено і запущено котли, які 

працюють на альтернативних видах палива і мають високу 

енергоефективність. Підприємство ПП «АВКУБІ» за власний рахунок 

провело реконструкцію котелень та опалювальної системи. Такі котли вже 

працюють в НВК «Голованівській ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка» - гімназії, 

Побузькій ЗШ І-ІІІ ст., НВК «Перегонівській ЗШ І-ІІІ ст..-ДНЗ» та 

Голованівській ЦРЛ, Троянській амбулаторії, Голованівський РБК. 

 В минулих роках проведена реконструкція систем опалення Побузької 

ЗШ І-ІІІ ст. із заміною котлів на енергоефективні, реконструкція системи 

опалення Голованівської НВК із заміною котлів на енергоефективні, 

утеплення стелі, заміна вікон, дверей, реконструкцію котельні та встановлено 

енергоефективні, заміна вікон та дверей на енергоефективні у приймальному 

та пологовому відділеннях Голованівської ЦРЛ, встановлення 

енергоефективних вікон у дитячому садку в с. Межирічка та с. Молдовка, 

встановлення енергоефективних вікон у спортивному залі у Клинівській ЗШ 

І-ІІІ ст., проводилась реконструкція котельні та системи опалення Побузької 

селищної лікарні, встановлення енергозберігаючого котла в Межирічківській 

ЗОШ І-ІІІ ст.. 

 В разі надходження субвенцій буде проведено капітальний ремонт 

Голованівського районного будинку культури, який включає в себе ряд 

енергоефективних заходів, в тому числі заміну вікон та дверей на 

енергоефективні. 

 Продовжується поступова заміна ламп на більш енергоефективні. 

Проводяться інші заходи для дотримання розпорядниками бюджетних 

коштів лімітів споживання енергоносіїв, так закладах соціальної сфери 

проводиться заміна енергозберігаючих лампочок. 

 Проведений ремонт, реконструкція системи опалення, заміна вікон та 

дверей на енергоефективні у Троянському дитячому садку у травні 2014 року 

за спонсорські кошти аграрія в сумі 100 тис.грн. 

 Замінені вікна на енергоефективні в дитячому садку в с.Грузьке, також 

за спонсорські кошти. 

 В січні 2014 року в НВК «Молдовьска ЗОШ» провела заміну 

енергоефективного котла та чистку системи опалення. 

 У квітні 2014 року проведена заміна 4-х енергоефективних вікон (ІІ – 

6,4 тис.грн.), в січні 2014 року встановлені 1 енергозберігаючі двері (ІІ – 1,6 

тис.грн.) в НВК «Перегонівська ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» за спонсорські кошти, 

проведена очистка системи опалення. 

 Встановлено 2 енергозберігаючі вікна за спонсорські кошти і в 

Лебединській ЗШ І-ІІІ ст. (ІІ – 4,5 тис.грн.) 
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 А у липні 2014 року замінено 6 склопакетів у харчоблоці 

Голованівської ЦРЛ також за спонсорській кошти суб’єктів господарювання. 

 В Голованівському районі погоджені графіки обмежень та аварійних 

відключень на 2014-2015 рік. Розроблений та затверджений головою 

Голованівської районної державної адміністрації енергетичний паспорт, 

щодо споживання ПЕР бюджетними установами та організаціями всіх рівнів 

району. 

 В сільському господарстві: АФ ТОВ «Хлібороб» впровадить облік 

електроененрії лічильниками з таймерами для роздільного обліку 

електроенергії за кошти підприємства. Енергоефективність (ПЕР у натур. од.) 

– 0,3 кВт. 

 ТОВ АПК «Розкіша» та АФ ТОВ «Хлібороб»: 

- заміна електроламп накалювання та люмінесцентні за кошти 

підприємства; 

- для зменшення витрат палива закуплено та переконструйовано 

машини для збільшення об’єму перевезень зернових культур; 

- реконструйовано зерно сушко для зменшення витрат палива та 

збільшення продуктивності; 

- впроваджено лічильники витрат палива для раціонального його 

використання. 

 Деякі з господарств придбали в встановили лічильники мотогодин для 

контролю витрат палива. 

 Господарства використовують сучасну техніку, технології, що дозволяє 

значно економити кошти, енергоносії, зменшувати енергозатрати. 

Завершується заміна двигунів тракторів Т-150 Г і Т- 150 К на двигуни ЯМЗ-

236 для покращення роботи та значного зменшення витрат палива при роботі 

цього транспорту. 

 Одним із перспективних напрямків впровадження енергоефективних 

технологій та альтернативних енергетичних ресурсів у Голованівському 

районі є мала гідроенергетика, зокрема будівництво і відновлення 

гідроелектростанцій малої потужності на р. Ятрань 

 На території району проводиться будівництво 3-х міні 

гідроелектростанцій ТОВ «Гідроенергоінвест» в селах Перегонівка, 

Полонисте, Давидівка, потужністю 200 кВт кожної. Очікується створення 15-

ти робочих місць. Вартість проекту – більше 13 млн.грн. 

 Загалом у 2014 році завдяки впровадженню енергоефективних заходів в 

усіх сферах суспільного виробництва в районі, як результат дало значне 

скорочення та економію енергоресурсів. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  
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Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 444 (додається). 

 

 Наступне питання порядку денного «Про стан виконання районної 

програми підтримки хореографії та розвитку масового танцювального 

руху на період до 2015року.» 

  Слово має Піщик Тетяна Володимирівна – начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 

адміністрації. 

 

Піщик Т.В.: 

 

 Шановні депутати! 

 Рішенням сесії Голованівської районної ради від 20 квітня 2012 року № 

195 затверджена районна Програма підтримки хореографії та розвитку 

масового танцювального руху на період до 2015 року. 

 Розвиток хореографії у Голованівському районі представлений у 

Голованівській дитячій школі мистецтв, де діє хореографічний відділ, у 

якому навчається 62 дітей та Будинку дитячої та юнацької творчості, де діє 5 

хореографічних груп, у яких займається 75 осіб. 

 На базі хореографічного відділу Голованівської дитячої школи 

мистецтв створено два хореографічних колективи «Дивокрай» та «Сяйво». 

На базі Будинку дитячої та юнацької творчості створено хореографічні 

колективи «Ельсер», «Проліски», «Малятко» ( на базі дитячого садка) та 

«Ятранчата» (на базі Перегонівської ЗШ). 

 Хореографічні колективи Голованівської дитячої школи мистецтв 

беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних 

конкурсах. Так, хореографічний колектив «Дивокрай» у 2012 та 2013 роках 

брав участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Столиця запрошує» у м. 

Київ. Нагороджені відповідно Дипломом ІІ ступеня. 
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 Хореографічний колектив «Сяйво» брав участь у 2013 та 2014 роках у 

обласному конкурсі серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів «Паросток» у м. Кіровоград та отримали відповідно 

Дипломами оргкомітету фестивалю. 

 Голованівська дитяча школа мистецтв щорічно організовує концертну 

програму до Міжнародного дня танцю. 

 Колективи Голованівської дитячої школи мистецтв та Будинку дитячої 

та юнацької творчості приймають активну участь у районних культурно-

мистецьких заходах, святкових концертах, районному фестивалі «Мистецькі 

зірочки Голованівщини», організовують показові виступи, флеш-моби. 

 Відповідно до районної цільової програми розвитку позашкільної 

освіти та підтримки обдарованої молоді хореографічні колективи 

Голованівської ДШМ «Дивокрай» та «Сяйво» щорічно отримують 

стипендію, відповідно до районної цільової програми розвитку позашкільної 

освіти та підтримки обдарованої молоді на 2011-2015 роки за отримані 

призові місця у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах. 

 На жаль, районна програма підтримки хореографії та розвитку 

масового танцювального руху на період до 2015 року не фінансувалася. 

Пошиття костюмів та участь у конкурсах здійснювалася за рахунок спонсорів 

та батьків. Так, на участь у конкурсах учнів хореографічних колективів 

Голованівської ДШМ витрачено спонсорських коштів: 

- у 2012 році – 8,0 тис.грн.; 

- у 2013 році – 5,0 тис.грн.; 

- у 2014 році – 3,5 тис.грн. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 
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«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 445 (додається). 

 

 Дванадцяте питання порядку денного «Про затвердження переліку 

платних послуг та тарифів на них, що надаються закладами культури 

заснованими на спільній власності територіальних громад сіл та селищ 

району.» 

  Слово має Піщик Тетяна Володимирівна – начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 

адміністрації. 

 

Піщик Т.В.: 

 

 Шановні депутати! 

 Через недостатнє бюджетне фінансування районних комунальних 

закладів культури, виникла необхідність вишукувати додаткові фінансові 

можливості для їх належного утримання та функціонування. Існуючі 

проблеми частково можливо врегулювати шляхом надання платних послуг, 

які визначені у проекті рішення. 

 Так як засновником комунальних закладів культури - Голованівського 

районного будинку культури, музею історії Голованівського району, музею 

історії підпільної молодіжної організації «Спартак» с.Красногірка, 

Голованівської районної бібліотеки для дітей та Голованівської районна 

бібліотека для дорослих ім. С.В. Шеврякова є Голованівська районна рада, 

дане питання виноситься на розгляд сесії Голованівської районної ради. 

 Прийняття даного рішення першочергово спрямоване на підвищення 

ефективності діяльності закладів культури, що засновані на спільній 

власності територіальних громад сіл та селищ району. 

 Прошу затвердити перелік платних послуг та тарифів на них, що 

надаються закладами культури заснованими на спільній власності 

територіальних громад сіл та селищ району. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 
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Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 446 (додається). 

 

 Наступне питання «Про встановлення щомісячного розміру 

батьківської плати за навчання у комунальних закладах «Голованівська 

районна дитяча школа мистецтв» та «Побузька дитяча музична школа 

початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа 

естетичного виховання) системи міністерства культури України». 

  Слово має Піщик Тетяна Володимирівна – начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 

адміністрації. 

 

Піщик Т.В.: 

 

 Шановні депутати! 

  Прийняття рішення щодо встановлення щомісячного розміру 

батьківської плати за навчання у комунальних закладах «Голованівська 

районна дитяча школа мистецтв» та «Побузька дитяча музи зична школа» 

першочергово спрямоване на виконання повноважень у галузі культури, 

визначених ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

а саме - управління закладами культури, організація їх матеріально 

технічного та фінансового забезпечення; сприяння діяльності позашкільних 

навчально-виховних закладів. 

Цілями правового регулювання для даного рішення  є: 

- додержання принципів державної регуляторної політики; 

- приведення  у відповідність механізму формування доходів за навчання 

дітей в Голованівській районній дитячій школі мистецтв і Побузькій 

дитячій музичній школі;  

- залучення до навчання більшої кількості дітей; 

- збереження бази дитячих мистецьких навчальних закладів району. 

 Головна альтернатива - прийняття єдиного розміру батьківської плати 

за навчання дітей у вищезазначених школах. Обраний спосіб повинен 

забезпечити: 

- доступ до навчання в ПСМНЗ дітей різних категорій; 

- визначення чітких критеріїв фінансування даних закладів; 
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- досягнення цілей правового регулювання та принципів державної 

регуляторної політики. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 447(додається). 

 

 Наступне питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту 

КЗ «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 Слово має Фоменко Марина Петрівна – головний лікар КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 

Фоменко М.П.: 

 

 Шановні депутати! 

 З метою приведення Статуту КЗ «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» у відповідність до вимог Порядку управління 

об’єктами спільної власності територіальних громад селищ та сіл району, 

затвердженого рішенням районної ради від 12 травня 2010 року № 326, 

пропонуємо внести зміни до даного Статуту, а саме пункт 6.1 викласти в 

такій редакції: 

«Очолює КЗ «ГЦПМСД» головний лікар, який призначається на посаду та 

звільняється із посади за рішенням сесії Голованівської районної ради 

шляхом укладання контракту за поданням голови Голованівської районної 

державної адміністрації або голови Голованівської районної ради за 
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погодженням департаменту охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації, або тимчасово виконуючий обов’язки головного лікаря, який 

призначається на посаду за розпорядженням голови Голованівської районної 

ради за поданням голови Голованівської районної державної адміністрації 

або голови Голованівської районної ради та погодженням департаменту 

охорони здоров’я обласної державної адміністрації». 

Дякую за увагу.   

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 448 ( додається). 

 

 Наступне питання порядку денного «Про внесення змін до 

Статуту КУ «Голованівська центральна районна лікарня». 

 Слово для виступу надається Сачук Валентині Михайлівні – 

головному лікарю КУ «Голованівська центральна районна лікарня». 

 

Сачук В.М.: 

 

 Шановні депутати! 

 З метою приведення Статуту КУ «Голованівська центральна районна 

лікарня» у відповідність до вимог Порядку управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад селищ та сіл району, затвердженого 

рішенням районної ради від 12 травня 2010 року № 326, пропонуємо внести 

зміни до даного Статуту, а саме пункт 6.1 викласти в такій редакції: 
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«Голованівську ЦРЛ очолює головний лікар, який призначається на посаду 

та звільняється із посади за рішенням сесії Голованівської районної ради 

шляхом укладання контракту за поданням голови Голованівської районної 

державної адміністрації або голови Голованівської районної ради за 

погодженням департаменту охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації, або тимчасово виконуючий обов’язки головного лікаря, який 

призначається на посаду за розпорядженням голови Голованівської районної 

ради за поданням голови Голованівської районної державної адміністрації 

або голови Голованівської районної ради та погодженням департаменту 

охорони здоров’я обласної державної адміністрації». 

Дякую за увагу.   

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 29 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 02 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 29 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 02 

Прийняте рішення № 449 (додається). 

 

 Сімнадцяте питання порядку денного «Про  внесення змін та 

доповнень до Програми соціально-економічного розвитку 

Голованівського району на 2014 рік.» 

 Слово для виступу надається Артвіх Ірині Олександрівні – 

першому заступнику голови районної державної адміністрації. 

 

Артвіх І.О.: 

 

 Шановні депутати! 
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З метою забезпечення належного виконання заходів програми 

соціально-економічного розвитку району у 2014 році, нам необхідно внести 

зміни та доповнення до рішення районної ради від 13 грудня 2013 року № 

358 «Про Програму соціально-економічного розвитку Голованівського 

району на 2014 рік», виклавши Додаток «Пропозиції щодо формування 

об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць, доріг 

комунальної власності у населених пунктах, що будуть виконуватися у 2014 

році за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг, 

комунальних доріг у населених пунктах по Голованівському районі» в нові 

редакції. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 450 (додається). 

 

 Наступне питання «Про продовження терміну перебування на 

посаді головного лікаря комунальної установи «Голованівська 

центральна районна лікарня». 

 

 Шановні депутати!  

 До голови районної ради надійшла заява головного лікаря КУ 

«Голованівська центральна районна лікарня» щодо продовження дії 

контракту. Постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, 

материнства, дитинства, соціального захисту та соціального забезпечення 
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населення рекомендує продовжити термін передування Сачук Валнтини 

Михайлівни на посаді головного лікаря комунальної установи 

«Голованівська центральна районна лікарня» з 11 жовтня 2014 року строком 

на 3 роки. 

 

Запитання є ? 

 

Виступили депутати районної ради: Усик М.Т., Надольняк О.І., Сторчак 

З.І. 

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 25 

«проти»    - 06 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 25 

«проти»    - 06 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 451 (додається). 

 

 Наступне питання порядку денного «Про надання дозволу на 

передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл 

та селищ району.» 

 Слово надається Коломійчуку Михайлу Анатолійовичу – 

начальника відділу освіти районної державної адміністрації.  

 

Коломійчук М.А.: 

 

 Шановні депутати! 

 З метою забезпечення безкоштовного підвезення учнів та педагогічних 

працівників до загальноосвітніх навчальних закладів району та ефективного 

використання майна спільної власності територіальних громад селищ та сіл 

району просимо погодити надання в оренду терміном на 2014-2015 рік 

навчальний рік майна спільної власності, яке знаходиться на балансі відділу 

освіти районної державної адміністрації, а саме 8 шкільних автобусів 
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наступним селищним та  сільським радам: Шепилівській, Пушківській, 

Лебединській, Розкішненській, Перегонівській, Молдовській, Побузькій. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 452 (додається). 

 

 Останнє питання порядку денного «Про перейменування 

Капітанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»  

 Слово надається Коломійчуку Михайлу Анатолійовичу – 

начальника відділу освіти районної державної адміністрації.  

 

Коломійчук М.А.: 

 

 Шановні депутати! 

У зв’язку з реорганізацією Капітанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів пропонуємо перейменувати школу в Капітанську загальноосвітню 

школу І-ІІ ступенів та затвердити її Статут. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Немає. 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  
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Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 31 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 453 (додається). 

 

 

 

 

Всі питання, які виносилися на розгляд тридцять другої сесії районної 

ради шостого скликання, розглянуто. 

 

Тридцять другу сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 

 

 

 

 

 


