
                                                            

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 

П Р О Т О К О Л  

 

пленарного засідання тридцять третьої сесії районної ради 

VІ скликання  

 

12 грудня 2014 року        смт. Голованівськ  

 

Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 11.55 

 

Усього депутатів – 48 

Присутні - 36 

Відсутні -  12 

 

Президія: 

Чушкін Олексій Іванович – голова Голованівської районної ради. 

Козак Володимир Володимирович – заступник голови 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   36   депутатів. 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Тридцять третю 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 третій сесії районної ради пропонується розглянути наступні  

питання:    

 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 
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1. Про  стан виконання цільової програми розвитку дошкільної освіти в 

Голованівському районі на 2011-2015роки. 

 Інформація: Попової Наталії Юріївни – в.о. начальника 

районного відділу освіти районної державної адміністрації 

 

Вносить питання:  голова районної державної адміністрації 

2. Про  стан виконання районної програми «Освітній округ 2011 – 2015роки» 

           Інформація: Попової Наталії Юріївни – в.о. начальника 

районного відділу освіти районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації  

3. Про  стан виконання  районної програми підготовки медичних працівників та 

поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016роки. 

 Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

4.Про затвердження плану взаємодії Комунального закладу «Голованівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» та Комунальної установи 

«Голованівська районна центральна лікарня» на 2014-2015 роки». 

 Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

5. Про затвердження районної програми протидії захворюванню на 

туберкульоз до 2016 року. 

 Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

6. Про затвердження районної програми боротьби із онкологічними 

захворюваннями до 2016 року. 

 Інформація: Фоменко Марини Петрівни – головного лікаря КЗ 

«Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

7. Про програму економічного і соціального розвитку Голованівського району 

на 2015 рік. 

 Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – заступника голови 

районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

8. Про стан виконання програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу Голованівського району на 2014-2016роки. 
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 Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – заступника голови 

районної державної адміністрації  

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації  

9. Про  стан виконання програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Голованівському районі на 2013-2015роки. 

  Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – заступника голови  

  районної державної адміністрації 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

10.Про внесення змін до рішення районної ради від 13 грудня 2013 року № 

370 «Про припинення комунальної організації «Побузька селищна лікарня» 

(код ЕДРПОУ 35272292) шляхом приєднання до Комунальної установи 

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

 Інформація: Сачук Валентини Михайлівни – головного лікаря 

КУ «Голованівська центральна районна лікарня» 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації  

11. Про хід виконання програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства Голованівського району на 2009-2014роки.  

 Інформація: Дудар Лілії Сергіївни - головного спеціаліста відділу 

фінансової, бюджетно-податкової політики, розвитку 

підприємництва та житлово-комунального господарства 

управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості 

інфраструктури та житлово-комунального господарства районної 

державної адміністрації 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

12. Про стан виконання програми сприяння створенню та функціонування 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в Голованівському району 

на 2012-2014роки. 

Інформація: Дудар Лілії Сергіївни - головного спеціаліста відділу 

фінансової, бюджетно-податкової політики, розвитку 

підприємництва та житлово-комунального господарства 

управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості 

інфраструктури та житлово-комунального господарства районної 

державної адміністрації 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

13. Про затвердження районної комплексної програми соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 

поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015роки. 

  Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника  

  управління соціального захисту населення районної державної  

  адміністрації 
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Вносить питання: голова районної державної адміністрації  

14. 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 ради  

15. Про звіт голови районної ради 

           Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови районної ради 

 

Вносить питання: голова районної ради  

16. Про стан виконання Програми розвитку місцевого самоврядування 

Голованівського району на 2013-2015роки 

 Інформація: Козака Володимира Володимировича – заступника 

голови районної ради 

 

Вносить питання: голова районної ради 

17. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

Держземагентства у Голованівському районі 

 

Вносить питання: голова районної державної адміністрації 

18. Про внесення змін до районної цільової соціальної програми «Молодь 

Голованівщини». 

 Інформація: Гонтюк Наталії Борисівни – завідувача сектору 

молоді та спорту районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: голова районної ради 

19. Про  безоплатну передачу майна. 

 Інформація: Козака Володимира Володимировича – заступника 

голови районної ради.  

 

Вносить питання: голова районної ради 

20. Про  роботу постійних комісій Голованівської районної ради VІ скликання. 

 Інформація: Бербеги Олега Володимировича – голови постійної 

комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, 

законності, зв’язків з органами місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою 
 

 Питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних постійних 

комісіях. 

 

 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку денного 

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

Немає. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 

Немає. 

 

Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Дякую. Питання вносяться до порядку денного. 

 

Нагадую, що відповідно до Регламенту районної ради для доповіді 

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

Немає заперечень? Немає. 

 

 Перше питання порядку денного «Про  стан виконання цільової 

програми розвитку дошкільної освіти в Голованівському районі на 2011-

2015роки.» 

 Слово для виступу надається Поповій Наталії Юріївні – в.о. 

начальника районного відділу освіти районної державної адміністрації 

 

Попова Н.Ю.: 

Шановні депутати! 

В районі створюються умови для забезпечення якісної і доступної 

дошкільної освіти  

        Дошкільні заклади району знаходяться систематично під наглядом та 

контролем відділу освіти та санепідемстанції. На території району функціонує 

19 дошкільних навчальних закладів в яких виховується 812 дітей та 10 

навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад- 

дошкільний навчальний заклад» виховується 192 дітей дошкільного віку. 

 Станом на вересень 2014 року в  районі проживає 1723  дітей 

дошкільного віку, з них  

від 0 до 2 років 466 осіб, 
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від 2 до 3 років 307 осіб 

від 3 до 5 років 574 осіб 

від 5 до 6 років 376 особи. 

        Системою дошкільної освіти району охоплено 1004 дітей дошкільного віку 

від 2 до 6 років у процентному відношенні становить (80%), 

Дітей від 2 до 3 років -149 дітей охоплено дошкільною освітою у 

процентному відношенні становить (50%), 

        Від 3 до 5 років – 477 дітей охоплено дошкільною освітою у процентному 

відношенні становить (83%), 

        Від 5 до 6 років – 376 дітей охоплено дошкільною освітою у процентному 

відношенні становить (100%), 

 Всього дітей від 3 до 6 років проживає 950 осіб , охоплено дошкільною 

освітою 853осіб у  процентному відношенні становить (90%). 

        З метою забезпечення  організації навчально-виховного процесу у 

дошкільних закладах району  за 2011-13н.р. створено 10 навчально-виховних 

комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний 

заклад»            

На протязі 2012-14  років у с. Розділ у приміщенні Роздольської ЗШ І-ІІ 

ступенів відновлено роботу Роздольського ДНЗ з  однією різновіковою групою 

в якій виховується 14 дітей. Для  покращена матеріально-технічної  бази 

Роздольського ДНЗ зроблено поточний ремонт кімнат. Придбано меблі, полове 

покриття, пральну машину, посуд, іграшки. Витрачено 75,0 тис. грн 

інвестиційних  коштів. 

     Покращено умови перебування дітей дошкільного віку  у с.  Вербове та с. 

Молдовка  створено НВК «Вербівська ЗШ І-ІІ ст.- ДНЗ»,  НВК «Молдовська 

ЗШ І-ІІІ ст.- ДНЗ»  зроблено ремонт кімнат,  придбано меблі витрачено 46,5 

тис.грн інвестиційних коштів. 

Покращена матеріально-технічна база Наливайківського ДНЗ проведено 

поточний ремонт кімнат , капітальний ремонт внутрішнього туалету,  

встановлено огорожу  ДНЗ.  Витрачено 51,7 тис. грн. місцевий бюджет 

сільської ради. У 2013 році на території ДНЗ встановлено ігровий майданчик на 

суму 38,6 тис.грн. 

         У  Межиричківському ДНЗ за 2013-14 роки  встановлено енергозберігаючі 

склопакети на суму 10,0 тис.грн –інвестеційні кошти, капітальний ремонт 

туалету та каналізації на суму 14,0 тис.грн інвестиційних коштів. Встановлено 

вхідні двері 3 тис.грн. , частково огорожу  ДНЗ. 

  У зв’язку з підвищенням чисельності дітей у Побузькому дошкільному 

навчальному закладі №1 «Орлятко» у 2013 році відкрито додаткову групу для 

дітей старшого дошкільного віку,  на  20 місць.  

         На початку 2014 року у Грузькому  та Троянському ДНЗ проведено 

капітальний ремонт дошкільних закладів, встановлено внутрішні туалети, 

придбано сучасні меблі, встановлено енергозберігаючі склопакети, підведено 

водопостачання, обладнання системи комунікацій за інвестеційні кошти 

Грузький ДНЗ- 200 тис.грн, Троянський ДНЗ- 100 тис.грн.  
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 З жовтня 2014 року на базі Голованівського ДНЗ№4 «Пролісок» 

проводиться капітальний ремонт внутрішнього туалету.   

У Побузькому ДНЗ №1 «Орлятко» залишається проблема часткове 

перекриття даху, виділено спонсорських 36 тисяч грн.- з них( 25т.грн. Фонд 

розвитку Побузьке, та 11 тис.грн- благодійний фонд «Відродження покоління». 

Але на даний час робота не завершена. Залишається проблемою  

  Встановлено 26 дитячих майданчиків з них 17 на території ДНЗ. 

          Значна увага приділяється організації харчування дітей у дошкільних 

закладах. Організація харчування дітей здійснюється згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження 

норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». У закладах 

встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски, графіки видачі 

їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, 

ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку 

медперсоналу та адміністрації. Двотижневе меню з 3-х разовим гарячим 

харчуванням  складається згідно з Інструкцією з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом Міністерства освіти і 

науки України та Міністерства охорони здоров`я України від 17.04.2006 р. № 

298/227. Вартість денної норми харчування визначена із розрахунку 16грн по 

місту, 7,80 по селу.  

Однак, на 100 % фізіологічні норми харчування не виконуються:м`ясо - 

80 %; молоко - 50 %; сир - 55 %; овочі - 78 %. 

Значна увага приділяється організації харчування дітей у дошкільних 

закладах. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

 

Виступили: депутат Комашко В.Г. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
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Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 454 (додається). 

 

Наступне питання порядку денного «Про  стан виконання районної 

програми «Освітній округ 2011 – 2015роки» 

          Слово для виступу надається Поповій Наталії Юріївні – в.о. 

начальника відділу освіти районної державної адміністрації. 

Попова Н.Ю.: 

 Шановні депутати! 

З метою забезпечення профілізації освіти, підвищення якості освіти та її 

відповідності сучасним стандартам на основі ефективного використання 

потенціалу ресурсів кожного навчального закладу, а також організації 

ефективної системи освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці, 

забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти, профільного, 

допрофесійного навчання, раціонального використання навчально - методичної, 

матеріально-технічної бази суб’єктів округу діє районна Програма «Освітній 

округ 2011-2015» (рішення сесії Голованівської районної ради від 21 жовтня 

2011 року № 127). 

На сьогоднішній день оптимізація мережі сільських шкіл є дуже 

актуальною. Демографічна ситуація, яка склалася в країні не обійшла стороною 

і наш район. Відтік сільських мешканців до міста призвів до щорічного 

зменшення учнівського контингенту що прямо впливає на мережу навчальних 

закладів. Тому створення і розвиток освітніх округів – реальна перспектива 

рівного доступу до якісної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу; 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти; оновлення змісту, форм і 

методів навчання та підготовка педагогічних кадрів. 

В районі діє  3 освітніх округи:  

 - Голованівський загальноосвітній округ; 

 - Побузький загальноосвітній округ; 

 - Перегонівський загальноосвітній округ. 

Систему загальної середньої освіти району становлять 27 

загальноосвітніх навчальних закладів: 25 знаходяться в сільській місцевості, що 

становить 92,8 % від загальної кількості закладів та 2 в селищах міського типу, 

із них 10 навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад 

– дошкільний навчальний заклад», 1 навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад - гімназія», 9 – школи І-ІІІ ступенів, 7 – 

школи І-ІІ ступенів. У 2014-2015 навчальному році у ЗНЗ району навчаються  

2595 учнів, що на 21 менше ніж у минулому році. Також зменшилась кількість 

класів у навчальних закладах району, а саме:  
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- 1 класу немає у НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ», НВК 

«Вербівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ» та Крутеньківській ЗШ І-ІІІ ст.; 

- 2 класу – Красногірській ЗШ І-ІІ ст., Шепилівській ЗШ І-ІІ ст., НВК 

«Семидубська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ», НВК «Ємилівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ» 

№1, НВК «Розкішненська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»;  

- 3 класу - «Ємилівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»№2; 

- 4 класу – НВК «Вербівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ», НВК «Молдовська ЗШ 

І-ІІІ ст. - ДНЗ», Наливайківська ЗШ І-ІІ ст., НВК «Семидубська ЗШ І-ІІ 

ст. - ДНЗ»; 

- 5 класу – Грузька ЗШ І-ІІІ ст., Лебединська ЗШ І-ІІІ ст.; 

- 6 класу – НВК «Вербівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»; 

- 7 класу – Крутеньківська ЗШ І-ІІІ ст., Шепилівська ЗШ І-ІІ ст.; 

- 8 класу - НВК «Ємилівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»№2, НВК «Семидубська 

ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»; 

- 9 класу – НВК «Вербівська ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»; 

- 10 класу – Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Г.В.Міклея;  

- 11 класу – Клинівська ЗШ І-ІІІ ст. 

У районі функціонує 6 класів початкової ланки з наповнюваністю 3 учні  

та 21 класу старшої ланки з наповнюваністю 4 учні. 

 Як бачимо наглядною стає проблема реорганізації навчальних закладів.   

На виконання вищезазначеної програми,  відповідно рішень сесії 

Голованівської районної ради, розпоряджень Голованівської районної 

державної адміністрації   у районі поетапно відбувається оптимізація 

навчальних закладів. Так у 2011 році проведено реорганізацію 9 навчальних 

закладів  та створено 9 навчально-виховних комплексів, з них 1 НВК 

«Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка - гімназія» та 8 НВК 

«Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад»: 

- Ємилівську ЗШ І-ІІІ ст. реорганізували у Ємилівську ЗШ І-ІІ ст. та на 

базі даної школи створили навчально- виховний комплекс «Ємилівський  

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІст. – дошкільний навчальний заклад»; 

  - Ємилівську ЗШ І-ІІІ ст.№2 реорганізували у Ємилівську ЗШ І-ІІ ст. №2 

та на базі даної школи створили «Ємилівський загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІст. –дошкільний навчальний заклад».   

  - на базі  Пушківської  ЗШ І-ІІ ст., створили  навчально- виховний 

комплекс «Пушківський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІст.  – 

дошкільний навчальний заклад»; 

   - Розкішненської  ЗШ І-ІІ ст. створили навчально- виховний комплекс 

«Розкішненський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІст. – дошкільний 

навчальний заклад»; 

-  Новосільської  ЗШ І-ІІ ст., створили навчально- виховний комплекс 

«Новосільський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІст. – дошкільний 

навчальний заклад»;  

   - Семидубської ЗШ І-ІІ ст., створили навчально- виховний комплекс 

«Семидубський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. – дошкільний 

навчальний заклад»;  
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  -  Журавлинської ЗШ І-ІІ ст р. створили навчально- виховний комплекс 

«Журавлинський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІст. – дошкільний 

навчальний заклад». 

 -  Перегонівської ЗШ І-ІІІ ст., створили навчально- виховний комплекс 

«Перегонівський загальноосвітній навчальний заклад  І-ІІІст.– дошкільний 

навчальний заклад». 

 Відповідно рішення сесії Голованівської районної ради від 13 липня 2012 

року № 212 та № 213, розпорядження голови Голованівської районної 

державної адміністрації від 27 липня 2012 року № 369-р «Про створення 

навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад»», відповідно до плану оптимізації у 2012 році 

на базі Молдовської ЗШ І-ІІІ ст. та Вербівської ЗШ І-ІІ ст. створено  навчально-

виховні комплекси: НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» та НВК «Вербівська 

ЗШ І-ІІ ст.».   

У 2013 році проводилася роз’яснювальна робота з педагогічними 

працівниками, учнями, батьками та громадою сіл щодо реорганізації 

Капітанської та Липовеньківської ЗШ І-ІІІ ст. в загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ст. У 2014 році проведено реорганізацію цих закладів з І-ІІІ ст. в І-ІІ 

ст., іде оформлення документів. 

  На виконання районної програми «Шкільний автобус» на належному 

рівні організовано підвезення учнів та педагогічних працівників до місць 

навчання та додому. Підвіз здійснюють 8 шкільних автобусів. Із них 5 автобусів 

придбано за кошти державного бюджету та 3 – районного.  

Шкільними автобусами підвозяться 263 учні – до НВК «Перегонівська ЗШ 

І-ІІІ ст. – ДНЗ», НВК «Пушківська ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ», Шепилівська ЗШ І-ІІ ст., 

НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ ст. 

ім.Т.Г.Шевченка – гімназія», Ледединська ЗШ І-ІІІ ст., НВК «Розкішненська 

ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ» та Побузької ЗШ І-ІІІ ст. із навколишніх сіл. 

  Крім того, за програмою «Шкільний автобус» до загальноосвітніх шкіл  

безкоштовно підвозяться 23 учителі. 

На виконання районної програми «Енергоефективності на 2012-2015рр.» 

та з метою збереження державних коштів у 2012 році здійснено перехід 

системи опалення опорних шкіл освітніх округів: НВК «Голованівська ЗШ І-ІІІ 

ст. ім. Т.Г.Шевченка - гімназія», Побузької ЗШ І-ІІІ ст., НВК «Перегонівська 

ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» на опалення з альтернативними джерелами енергії (пілети), 

у 2013 році – Межирічківській ЗШ І-ІІІ ст. та НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ ст. - 

ДНЗ».  

Навчально-виховний процес у закладах освіти району забезпечують 506  

педагогічні працівники. Мають вищу освіту на рівні спеціаліста – 438; 

незакінчену вищу на рівні бакалавра – 17; середню спеціальну освіту на рівні 

молодшого спеціаліста – 45.  Спеціалістів вищої категорії – 135; першої 

категорії – 152, другої категорії 72, спеціалістів 147. Вчителів методистів – 13, 

старших учителів – 79. Працюючих пенсіонерів у загальноосвітніх навчальних 

закладах – 63, що становить 12,0%, із них керівного складу – 3.  

Висновки: 
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Організація освітньої мережі має забезпечити підвищення якості освіти, 

економічну ефективність функціонування навчальних закладів, приведення 

освітньої мережі у відповідність до потреб і особливостей району, поліпшення 

доступу до якісних освітніх послуг та їх урізноманітнення. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

 

Виступили: депутат Леонов І.О. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 455 (додається). 

 

Третє питання «Про  стан виконання  районної програми підготовки 

медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-

2016роки.» 

Слово для виступу надається Фоменко Марині Петрівні – 

головному лікарю КЗ «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

 

Фоменко М.П.: 

 

Шановні депутати! 

Відповідно до Указу Президента України від 23.01.1996 № 77 (77/96) "Про 

заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування  

випускників вищих навчальних закладів" та Порядку працевлаштування 
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випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за 

державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 22.08.1996  № 992 (992-96-п),  завдань обласної програми "Центральний регіон – 

2015", програми економічних реформ "Заможне суспільство", обласної програми 

підготовки медичних працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-

2016 роки ефективна кадрова політика є важливим інструментом функціонування 

галузі охорони здоров'я, оскільки від рівня забезпеченості закладів галузі 

медичними працівниками та їх професійного рівня залежить якість надання 

медичної допомоги населенню. Питання кадрового забезпечення набуло особливої 

ваги з огляду на глобальну кадрову кризу в медичній галузі. 

З метою поліпшення кадрової ситуації галузі рішенням районної ради від 

24.02.2012 №171 затверджена районна програма підготовки медичних 

працівників та поліпшення їх соціального захисту на 2012-2016 роки, в якій 

передбачено здійснення заходів щодо укомплектування лікувально- 

профілактичних закладів молодими спеціалістами, забезпечення їх соціального 

захисту, створення для них належних умов, зокрема забезпечення медичних 

працівників житлом. 

За час, який минув після затвердження Програми, робота районної ради, 

районної державної адміністрації та медичних закладів була направлена на 

виконання її основних завдань. 

Медичну допомогу населенню району в 2014 році надають такі  медичні 

заклади: Голованівська центральна районна лікарня, Побузька філія 

Голованівської ЦРЛ, Голованівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги, в складі якого фукнціонують Троянська сільська лікарська 

амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, Клинівська, Молдовська, 

Перегонівська сільські лікарські амбулаторії, 30 фельдшерсько-акушерських та 

фельдшерських пунктів.  

Абсолютна кількість лікарняних ліжок по району становить 180: 140 в 

Голованівській ЦРЛ та 40 в Побузькій філії Голованівської ЦРЛ.   

Ефективна кадрова політика є важливим інструментом функціонування 

галузі охорони здоров’я, оскільки від рівня забезпеченості закладів галузі 

медичними працівниками та їх професійного рівня залежить якість надання 

медичної допомоги населенню України. Питання кадрового забезпечення 

набуло особливої ваги з огляду на глобальну кадрову кризу в медичній галузі. 

По району зайнятих лікарських посад 75,25 із 83,25 по штатному 

розпису.  Середнім медичним персоналом зайнято 204,75 із 207,0 по штатному 

розпису.  

Забезпеченість фізичними особами лікарів (без зубних) у 2014 році по 

району становить 17,2 на 10 тисяч населення проти 16,6 у 2013 році.  

Забезпеченість середнім медичним персоналом у 2014 році становить 67,7 

проти 68,2 на 10 тисяч населення у  2013 році. 

Серед лікарів питома вага осіб пенсійного віку становить 37,7%, 

середнього медперсоналу  16,9%.  

Всі медичні працівники пройшли курси вдосконалення  і своєчасно 

атестовані (мають І, ІІ та вищу категорії). 
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Всі фельдшерські пункти, забезпечені середнім медичним персоналом. 

Залишається недостатньою забезпеченість сільських лікарських дільниць 

лікарськими кадрами - на кінець жовтня 2014 року Перегонівська сільська 

лікарська амбулаторія потребує забезпечення 1 лікарем загальної практики-

сімейної медицини, Молдовська сільська лікарська амбулаторія потребує 

забезпечення 2 лікарями загальної практики-сімейної медицини. 

Для нормального функціонування в медичні заклади району також 

потрібні лікарі: кардіолог, педіатр, лікарі загальної практики-сімейної 

медицини, лікар-лаборант та хірург.   

З метою укомплектування вакантних лікарських посад Голованівською  

районною державною адміністрацією та адміністрацією Голованівської 

центральної районної лікарні за останні роки була проведена належна 

профорієнтаційна робота серед сільської молоді щодо вступу їх до вищих 

медичних закладів освіти. 

За 9 місяців 2014 було видано 14 цільових направлень для вступу до 

вищих медичних начальних закладів: 10 до медуніверситету та 4 до медичного 

коледжу.   

В 2014 році в Голованівській ЦПМСД після закінчення інтернатури 

приступила до роботи лікар ЗПСМ. 

В 2014  прибула на роботу в район в Молдовську СЛА 1 випускниця 

Кіровоградського медичного колледжу.  

На даний час в Голованівському центрі первиннної медико-санітарної 

допомоги працює чотири лікарі-інтерни: два лікаря загальної практики-

сімейної медицини та два педіатри, які по закінченню інтернатури повинні 

будуть відпрацювати три роки в медичних закладах району.  

Важливу роль в закріпленні кадрів, особливо на селі, відіграє виділення 

житла та забезпечення належних умов праці та життя медичним працівникам, 

що залежить від місцевих органів влади. 

Протягом  2014 в районі для медичних працівників  не  було придбано 

житла.  

В листопаді 2011 року була призначена спільна стипендія Голованівської 

районної ради та Голованівської райдержадміністрації студентці ІІ курсу 

медичного факультету №1 Вінницького національного медичного університету 

ім. М.І. Пирогова Кришталь Юлії Сергіївні, яка за цільовим направленням на 

даний час навчається на V курсі медичного факультету №1 Вінницького 

національного   медичного університету.  

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. 
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Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 456 (додається). 

 

Четверте питання «Про затвердження плану взаємодії 

Комунального закладу «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» та Комунальної установи «Голованівська районна 

центральна лікарня» на 2014-2015 роки». 

Слово для виступу надається Фоменко Марині Петрівні – 

головному лікарю КЗ «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

 

Фоменко М.П.: 

 

 Шановні депутати! 

 До вашої уваги пропонується План взаємодії Голованівського центру 

первинної медико-санітарної допомоги та Голованівської центральної районної 

лікарні на 2014-2015 роки. 

Він містить в собі наступні розділи: 

Адміністративно-господарчий напрямок 

Забезпечення медичними кадрами в Голованівському центрі первинної медико-

санітарної допомоги здійснюється згідно із наказамиМОЗ України №129 від 

23.02.12 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» та №585 від 21.08.2014 «Про 

затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів». 

Частина нежилого приміщення поліклініки, приміщення гаражів  

Голованівської центральної районної лікарні закріплена за Голованівським 

центром первинної медико-санітарної допомоги за договором оренди. 

Для забезпечення якості надання медичної допомоги населенню 

району,функціонування Голованівського центру первинної медико-санітарної 

допомоги з дотриманням санітарних норм передбачається надання в оренду 
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Голованівською центральною районною лікарнею приміщення для 

зберіганнявакцин,медикаментів,в тому числі для наркотичних засобів.  

Передбачається сумісне користування господарчими приміщеннями, а саме: 

- централізованим стерилізаційним відділенням; 

- дезпунктом; 

- складськими приміщеннями; 

- очисними спорудами; 

- смітєзбірниками; 

- пральнею. 

Сумісне користування службами життєзабезпечення закладів: 

- теплопостачання; 

- електропостачання; 

- водопостачання; 

- каналізація. 

Клініко-діагностичний напрямок 

Матеріальне забезпечення Голованівського центру первинної медико-санітрної 

допомоги здійснюється відповідно до наказу МОЗ України №1150 

від27.12.2013 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного 

оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його 

підрозділів». 

Лабораторні дослідження в Голованівському центрі первинної медико-

санітарної допомоги проводяться відповідно до наказу МОЗ України №130 від 

23.02.2012 «Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, 

що виконуються  при наданні первинної медичної допомоги населенню».   

В лабораторіях сільських лікарських амбулаторій проводити слідуючі аналізи: 

Аналіз сечі (питома вага, глюкоза, білок, ацетон)   

Глюкоза крові  

Інші швидкі тести у межах компетенції первинної медичної допомоги 

відповідно до медичних стандартів (глюкометр) 

Аналіз крові (гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, середній вміст гемоглобіну 

у еритроцитах, середній розмір еритроцитів, середній об'єм еритроцитів)   

Швидкість осідання еритроцитів 

Збір матеріалу може здійснюватися в амбулаторії: осад сечі  

Збір матеріалу може здійснюватися в амбулаторії: мікроальбумінурія  

Збір матеріалу може здійснюватися в амбулаторії: аналіз калу клінічний, на 

гельмінти 

Збір матеріалу може здійснюватися в амбулаторії: цитологічне дослідження 

(уретра, цервікальний канал, вагіна) 

Лабораторні аналізи за направленнями лікарів Голованівської лікарської 

амбулаторії та Побузької лікарській амбулаторії здійснюються в клініко- 

діагностичній лабораторії Голованівської центральної районної  лікарні та 

Побузької філії безкоштовно.  

Лікувально-профілактичний напрямок 
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Дотримання принципу: первинний огляд пацієнта здійснює лікар первинної 

ланки, за винятком випадків, що потребують надання екстреної медичної 

допомоги.   

З метою безперешкодної і термінової госпіталізації хворих з гострою 

патологією, передбачається пряма госпіталізація хворих з фельдшерсько-

акушерських пунктів і фельдшерських пунктів, а також із лікарських та 

сільських лікарських амбулаторій до приймального відділення Голованівської 

центральної районної лікарні із попереднім консультуванням лікарів-

спеціалістів Голованівської центральної районної лікарні. 

Виписка медикаментів пацієнтам за пільговими рецептами здійснювати лише 

через лікарів ЦПМСД та ЦРЛ. 

Проведення профілактичних щеплень дорослому та дитячому населенню,в 

тому числі і забезпечення вакцинами, здійснюється на рівніЦПМСД та ЦРЛ, в 

залежності від медичних показань. 

Для забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги, 

проведення вторинного скринінгунаселенню району, передбачається сумісні 

виїзди спеціалістів обох медичних закладів(лікарі вузькі спеціалісти)на 

дільниці та фельдшерсько-акушерські пункти і фельдшерські пункти (виїзна 

поліклініка). 

Передбачити спільну комісію у складі лікарів Iта II рівнів надання медичної 

допомоги для вирішення питань призначення наркотичних засобів. 

Профілактичні огляди 

Для забезпечення доступності та якості проходження населенням району 

профілактичних та медичних оглядів, передбачити спільне включення до 

складу лікарських комісій лікарів першого та другого рівня надання медичної 

допомоги. 

Організаційно-методична робота 

Проводити сумісні засідання медичних рад та лікарських конференцій з 

актуальних питань надання медичної допомоги населенню району:материнства 

і дитинства, онкологія, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, пілотний проект «гіпертонічна 

хвороба», цукровий діабет. 

Проводити сумісні засідання районної протиракової комісії. 

 Прошу затвердити даний план. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

 

Виступили: депутат Усик М.Т., який запропонував оприлюднити даний План в 

районній газеті «Вісник Голованівщини». 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 
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Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 457 (додається). 

 

Наступне питання «Про затвердження районної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз до 2016 року.» 

Слово для виступу надається Фоменко Марині Петрівні – 

головному лікарю КЗ «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

 

Фоменко М.П.: 

 

 Шановні депутати! 

З 1995 року в Україні зареєстровано епідемію туберкульозу, яка є 

найбільш соціально небезпечною інфекційною хворобою. З того часу основні 

епідеміологічні показники щодо туберкульозу щороку зростали: 

захворюваність зросла втричі, смертність – вдвічі.  Така ситуація зумовлена 

соціально-економічними та медичними факторами,  зокрема  зниженням рівня  

життя населення та наявністю значної кількості хворих осіб, що перебувають у 

місцях позбавлення волі, недостатнім фінансуванням протитуберкульозних 

заходів, нестачею кваліфікованих медичних працівників, поширенням 

хіміорезистентного туберкульозу та ВІЛ-інфекції.  

У Голованівському районі захворюваність на туберкульоз у 2013 році 

склала 50,3 на 100 тисяч населення.  Зареєстровано 17 нових випадків 

захворювання, дітей та підлітків серед них не має.   

Нарощує темпи епідемія ВІЛ/СНІДу. Серед  загальної кількості хворих на 

активний туберкульоз – 8 осіб з ВІЛ-асоційованим туберкульозом, які 

потребують лікування подвійної інфекції, призначення антиретровірусної 

терапії. 

Особливу небезпеку становить розвиток хіміорезистентного 

туберкульозу, який дуже поширений у хворих, які прибули з місць позбавлення 

волі.  Реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу з розширеною 
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медикаментозною резистентністю, кількість яких збільшується. Найчастішою  

причиною набуття резистентності  до ліків є перерви та  недотримання режимів 

тривалого  лікування,  терміни якого складають до 20-24 місяців.  

Висока питома вага хворих припадає на репродуктивне, працездатне 

населення (35-40 років), високий рівень інвалідизації хворих на туберкульоз 

призводить до значних витрат з бюджету області,  соціальних, трудових та 

економічних втрат. Враховуючи надзвичайність епідемічної ситуації з 

туберкульозу в Україні, на державному рівні прийняті відповідні заходи з 

протидії туберкульозу. 

Значна робота, проведена в попередні роки з виконання районної 

програми боротьби з туберкульозом на 2007-2011 роки, дала можливість значно 

підвищити рівень медичної допомоги хворим на туберкульоз. Поліпшилась 

епідеміологічна ситуація з туберкульозу в районі, але епідемія ВІЛ-

інфекції/СНІДу та розвиток хіміорезистентного туберкульозу не дають змоги 

досягнути її стабілізації. 

Аналіз виконання основних протитуберкульозних заходів, передбачених  

обласною та районною програмами на період до 2012 року, свідчить,  що діюча 

система заходів потребує серйозного удосконалення, насамперед впровадження 

сучасної лабораторної діагностики туберкульозу, своєчасного визначення 

резистентності у збудника інфекції, створення дієвого контрою за прийняттям 

ліків хворими, відкриття відділення для лікування хворих на хіміорезистентний 

туберкульоз, створення хоспісних палат, дотримання вимог інфекційного 

контролю для попередження розповсюдження інфекції.  

В Голованівському районі штатні посади фтизіатричної служби 

укомплектовані фізичними особами. Потребує приведення матеріально-

технічної бази протитуберкульозного закладу  до рівня  сучасних міжнародних  

вимог. 

Прийняття Програми передбачає комплекс заходів, що наведені у розділі 

VІІ, спроможних забезпечити контроль за ситуацією з туберкульозу, об’єднати 

зусилля державних та громадських структур, що допоможе призупинити 

епідемію туберкульозу в районі. 

  Метою Програми є подальше поліпшення епідемічної ситуації щодо 

зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження 

захворюваності та смертності від туберкульозу, від ко-інфекції ТВ/ВІЛ, 

зниження темпів поширення хіміорезистентного туберкульозу шляхом 

реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення 

загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, 

діагностики та лікування туберкульозу. 

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися за 

рахунок коштів районного бюджету у межах видатків, що передбачатимуться 

головному розпоряднику на виконання Програми і заходів  питань протидії 

захворюванню  на туберкульоз, а також із залученням коштів підприємств, 

установ, організацій, інших джерел фінансування, не заборонених чинним 

законодавством України. 
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Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з 

необхідності забезпечення виконання конкретних заходів Програми, 

орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених 

норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту 

споживчих цін тощо, а також з урахуванням можливостей дохідної частини 

районного бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів, не 

заборонених чинним законодавством України. 

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування 

заходів Програми за рахунок зазначених джерел фінансування, передбачається 

у сумі 157,4 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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 458 (додається). 

 

Наступне питання «Про затвердження районної програми боротьби 

із онкологічними захворюваннями до 2016 року.» 

Слово для виступу надається Фоменко Марині Петрівні – 

головному лікарю КЗ «Голованівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

 

Фоменко М.П.: 

 

 Шановні депутати! 
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Злоякісні новоутворення на сьогодні є однією із найнебезпечніших 

медико-біологічних і соціально-економічних проблем. Щороку це 

захворювання виявляється у 180 тисяч осіб, помирає від раку майже 90 тисяч 

осіб, з яких 35 % – хворі працездатного віку. Через запізнілу діагностику 

онкологічних захворювань залишається значною кількість хворих, які 

помирають протягом року після встановлення діагнозу (близько 40 %).  У 

розвинених країнах цей показник не перевищує 30 %. 

На сьогодні в Україні проживає понад 860 тисяч осіб, які перенесли 

онкологічне захворювання. Рівень захворюваності та смертності від раку 

постійно підвищується через несприятливу екологічну ситуацію. 

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована програма, є: 

підвищення рівня захворюваності на злоякісні пухлини, показника 

занедбаності, смертності від злоякісних пухлин та летальності до року.  

Захворюваність і смертність від раку постійно зростають у зв’язку з 

несприятливою екологічною ситуацією та значним старінням населення. 

Протягом життя кожен третій-четвертий чоловік і кожна п’ята жінка може 

захворіти на рак. Рак є причиною більш, як 13 усіх летальних випадків і 

поступається за цим показником лише серцево-судинним захворюванням, 33 % 

померлих від раку – особи працездатного віку. 

Аналізуючи діяльність онкологічної служби району за останні три роки 

спостерігаються коливання показника захворюваності на злоякісні 

новоутворення (2011 рік – 140,0 на 100 тис. населення; 2012 рік – 127,5 на 100 

тис. населення; 2013 рік – 136,9 на 100 тис. населення), що свідчить про 

несвоєчасну діагностику злоякісних новоутворень. 

Відмічається зниження показника смертності від раку з 73,0 на 100 тис. 

населення у 2011 році до 56,0 на 100 тис. населення у 2013 році, та показника 

летальності з 31,2% у 2011 році до 25,3% у 2013 році . 

Показник занедбаності візуальних форм раку у 2013 році складає 14,3 % 

(2012 рік –  25,0 %).. 

Основними причинами занедбаності є несвоєчасне звернення хворих за 

медичною допомогою та прихований перебіг захворювання. 

У структурі захворюваності провідні п’ять місць займають злоякісні 

пухлини шкіри, легенів, молочної залози, шлунка і прямої кишки. У чоловіків – 

злоякісні пухлини легенів, шкіри, шлунка, передміхурової залози і прямої 

кишки. У жінок – молочної залози, шкіри, тіла і шийки матки, шлунка. 

Через недостатнє фінансування галузі, низький рівень оснащення 

діагностичною апаратурою лікувально-профілактичних закладів, низьку 

онкограмотність населення значна кількість онкохворих діагностується в 

запізнілих стадіях і, як наслідок, отримує затратне і малоефективне лікування, 

залишається високим відсоток онкологічних хворих, які помирають протягом 

одного року після встановлення діагнозу. 

Тенденції до зростання захворюваності та смертності від злоякісних 

пухлин, залежність онкопатології від наслідків аварії на ЧАЕС свідчать про 

надзвичайну гостроту проблеми, що обумовлює необхідність продовження 

заходів протиракової боротьби, що були реалізовані у попередній районній 
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програмі, не тільки закладами охорони здоров’я, але й установами та 

закладами усіх галузей економіки, науки, освіти, культури, засобів масової 

інформації. Комплексний підхід до розв’язання цієї проблеми зберігається і 

тривалий час буде актуальним та потребуватиме розвитку й удосконалення. 

Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів 

з профілактики злоякісних новоутворень, якості профілактики онкологічних 

захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих, 

підвищення показника одужання, зниження рівня смертності онкологічних 

хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу і смертності 

від злоякісних новоутворень окремих локалізацій (рак молочної залози, шийки 

матки, передміхурової залози). 

Шляхами розв’язання проблеми є відновлення онкологічних 

профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими 

з передпухлинною патологією в амбулаторно-поліклінічних закладах, 

забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів та 

впровадження системного підходу і сучасних принципів організації 

діагностики, лікування та реабілітації хворих на злоякісні новоутворення, 

доведення рівня морфологічної та молекулярно-генетичної діагностики 

новоутворень до європейських стандартів, а також оснащення закладів охорони 

здоров’я необхідним обладнанням для діагностики онкологічних захворювань. 

Для розв’язання проблеми необхідно: 

удосконалити систему охорони здоров’я з метою формування груп 

підвищеного ризику для забезпечення оздоровлення, диспансерного 

спостереження та лікування хворих з онко- та передпухлинною патологією; 

забезпечити проведення щорічного моніторингу рівня захворюваності 

населення на злоякісні новоутворення залежно від рівня забруднення 

навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами; 

забезпечити залучення засобів масової інформації та громадських 

організацій до більш широкого інформування населення з питань 

профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних 

захворювань, запровадити тематичні публікації у періодичних друкованих 

виданнях; 

поетапно забезпечити заклади охорони здоров’я необхідним 

рентгенологічним, ендоскопічним обладнанням та апаратами ультразвукової 

діагностики; 

забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин; 

створити систему медичної, соціальної, психологічної та санаторно-

курортної реабілітації хворих на злоякісні новоутворення шляхом 

перепрофілювання існуючих закладів охорони здоров’я; 

удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих та 

членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до такої роботи; 

підвищити рівень підготовки медичних працівників з онкологічних 

спеціальностей, а також медичних працівників, які надають первинну 

лікувально-профілактичну допомогу в закладах охорони здоров’я; 

продовжувати роботу з утворення хоспісів для паліативного лікування; 
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утворити в амбулаторно-поліклінічних закладах кабінети протибольової 

терапії та виїзні бригади для надання допомоги онкологічним хворим в 

амбулаторних умовах та вдома. 

Реалізація Програми здійснюватиметься в межах видатків, які 

передбачаються в районному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України. 

Необхідний обсяг фінансування Програми визначається щороку, 

виходячи з конкретних завдань та наявності коштів. 

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування 

заходів Програми за рахунок районного бюджету передбачається у сумі 385,0 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 459 (додається). 

 

Сьоме питання порядку денного «Про програму економічного і 

соціального розвитку Голованівського району на 2015 рік.» 

Слово для виступу надається Артвіх Ірині Олександрівні – 

першому заступнику голови районної державної адміністрації. 

 

Артвіх І.О.: 

 

Шановні депутати! 
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Програма економічного і соціального розвитку Голованівського району на 

2015 рік розроблена відповідно до завдань і положень, визначених такими 

законодавчими та нормативними документами, а саме: 

 Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», 

 Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10 жовтня 

2014 року № 390-р «Про розробку проекту  програми соціального і 

економічного розвитку  Кіровоградської області на 2015 рік» 

 Методичною основою розроблення програми є Закон України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України»  

Програма включає аналіз соціально-економічної ситуації в  за 2014 рік, 

основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району, 

показники діяльності комунальних підприємств, перелік об'єктів капітального 

будівництва, перелік галузевих програм. 

Програма визначає основні цілі та завдання економічного і соціального 

розвитку   та основні напрями розвитку на  2015 рік. 

Зміни і доповнення до Програми затверджуються районною радою. 

Звітування про виконання завдань Програми здійснюватиметься за підсумками 

року. 

 Метою економічного і соціального розвитку Голованівського району на 

2015 рік є підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 

району, поліпшення матеріального добробуту населення. 

         Проаналізую соціальний і економічний розвиток за 2014 рік та очікувані 

показники в поточному році. 

- обсяг реалізації промислової продукції, (робіт, послуг), за 12 місяців 2014 
року очікується в сумі  1,724 млрд. грн. ( 101,2 %.); 

- введено в експлуатацію нові та реконструйовані виробничі потужності  
ТОВ «Відродження»    : 
«Перша черга зерносховищ силосного типу» у кількості 5 штук, об’ємом 

50 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

тонн, декларація КД 143140870109 від 28.03.2014; 

«Друга черга зерносховищ силосного типу, вагова» потужністю 50 

машин/добу, декларація КД 1431409000613 від 28.03.2014. 

      -    підвищились темпи зростання середньої заробітної плати, за підсумками 
року вона очікувано складатиме більше 2837 грн. (106,7%); 

-  за підсумками 10 місяців 2014 року утворено позитивне сальдо створення 
нових робочих місць: кількість нових робочих місць 226  або 64,6%; 

- в економіку району надійшло 4,604 млн. дол. США іноземних інвестицій, 
позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало  0,841млн. дол. США; 

- зареєстровано  6 юридичних осіб та  51 фізичних осіб-підприємців; 
- мережа закладів торгівлі та надання послуг збільшилась ; 
- обсяг роздрібного товарообороту очікувано складатиме 100%,   
- продовжується будівництво 3-х міні-гідроелектростанцій на територіях сіл   

Перегонівка, Полонисте, Давидівка. Завершення будівництва заплановано 
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на 2015 рік, промисловим підприємством ТОВ «Метсервісгруп» 

придбано екструзійну лінію, яка здійснює переробку сировини (пропілен) 

1,4 млн грн., а ТОВ «КЛК» - провело ремонтні роботи комплексу по 

переробці борошна, ТОВ «Відродження» постійно  проводить 

модернізацію котлів для опалення шкіл району. В поточному році 

підприємством ДП «Голованівське лісове господарство»  було придбано 

трактор з маніпулятором, що сприяє економії витрат на погрузку 

деревини. 

Також впродовж першого звітного року агроформуваннями було 

придбано обладнання та сільськогосподарські машини.  На даний час 

ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» продовжує проводити 

реконструкцію очисних споруд. 

        - у розвитку агропромислового комплексу району спостерігається ріст  ВП 

до відповідного періоду минулого року. Так обсяги валової продукції 

сільського господарства склали 379,291 млн. грн. (за оперативними 

даними) – 104,9%, і у сільськогосподарських підприємствах  294,455 

млн.грн. –105,6%. 

- демографічна ситуація  характеризується зменшенням чисельності 

населення через    його природне скорочення.  

Чисельність наявного населення на 1.10.2014 року становить 31,507 

тис.чол.,  

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

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

профінансовано на 01.12.2014 -41,5 млн.грн. (Зарплата – 35 млн.грн, 

енергоносії -3,9 млн.грн., харчування -1,8 млн.грн.) 

Охорона здоров’я  бюджет 19,7  млн.грн.  Профінансовано 18 млн.грн. 

(зарплата -15,8 млн.грн., енергоносії – 1,311 млн.грн., харчування -0,094 

млн.грн) 

            Бюджет галузі культура  на 2014  рік складає  5,7 млн.грн. 

Профінансовано 4,9 млн.грн. (Зарплата 4,5 млн. грн, енергоносії -0,3 

млн.грн.). 

На спорт заплановано – 0,844 млн.грн. Профінансовано 0,699 млн.грн. З 

них на зарплату -457 тис.грн., енергоносії 50 тис.грн. 

- на початок 2015 року очікується обсяг прямих іноземних інвестицій 

складатиме 5,9 млн.дол.США або 100%, 

- збільшиться обсяг експорту на 20% 

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери 
- зменшення обсягів будівельних робіт,  
- певна кількість підприємств спрацювали з негативним фінансовим 
результатом; 
- наявна заборгованість за спожиті енергоресурси ; 
- велика кількість підприємців, які припинили діяльність, над 

зареєстрованими; 
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- недостатньо коштів у бюджеті на проведення реконструкції об’єктів 
соціальної сфери; 

- незадовільний  стан доріг комунальної власності. 
Пріоритети економічного і соціального розвитку 

- подальше впровадження стратегічного планування та програмно-
цільового бюджетування; 

- модернізація промислового комплексу,  підвищення 
конкурентоспроможності місцевої продукції, реалізація пріоритетних 
інвестиційних проектів у промисловості; 

- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та 
налагодження державно-приватного партнерства; 

     -      залучення в економіку вітчизняних та іноземних інвестицій,   
- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, 
впровадження реформ у житлово-комунальному господарстві, 
енергозберігаючих технологій та раціональне використання енергоресурсів; 
- забезпечення наповнюваності бюджету, проведення раціональної та 
ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, 
підвищення результативності бюджетних видатків; 
- забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних 
напрямках   розвитку, введенні в експлуатацію пускових об'єктів та об'єктів, 
які мають високу соціальну і економічну значимість; 
- підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня 
зайнятості, поліпшення  якості   та  доступності   освіти  і   медичного 
обслуговування, стабільності соціального захисту громадян, розвитку 
туристичного сектору, фізкультури і спорту; 
- створення комфортного для проживання середовища шляхом 
покращання екологічного стану та збалансованого використання природних 
ресурсів. 
 
Бюджетна та податкова політика 

Оцінка поточної ситуації 
Бюджет району на 2014 рік був сформований на підґрунті  положень 

Бюджетного та Податкового кодексів України.   
За 11 місяців 2014 року надходження  податків  і  зборів  до  бюджетів  

усіх  рівнів складають   59 938,7 тис. грн., при плані 55 974,4тис. грн., що 

становить 107,1% до плану та 109,5% до минулого року. 

До місцевого бюджету при завдані 44 731,7 тис. грн., мобілізовано 48 714,3 

тис. грн., що становить 108,9% до плану та 106,3% до відповідного періоду 

минулого року. 

До державного бюджету при завдані 11 242,7 тис. грн., мобілізовано 

11 224,5 тис. грн., що становить 99,8% до плану та 126,1% до минулого року.  

Загальний фонд  у січні – листопаді 2014 року виконано на суму  35 801,3 

тис.грн, при плані 34 364 тис.грн., що становить 104,2%. 

На 1.12.2014 року із 25 сільських і селищних рад не виконано план власних 

надходжень по 10 сільських радах. 

Найменший показник :                                  

Грузька сільська рада           - 82,9%   
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Ємилівська сільська рада     -  84,7% 

Клинівська сільська рада      - 95,3%                                  

Крутеньківська сільська рада - 94,5%  

Лебединська сільська рада      – 98,5% 

Люшнюватська сільська рада – 88,2%                            

Межирічківська сільська рада – 76,7%  

Молдовська сільська рада – 92,7%  

Перегонівська сільська рада     - 90,8%                             

Пушківська сільська рада  - 83,4% 

           На підприємствах, де мало місце нарахування заробітної плати нижче 

законодавчо встановленого мінімального рівня проведено вивчення стану 

дотримання законодавства з оплати праці, довідки направлено до прокуратури. 

Керівникам цих підприємств розіслано листи про необхідність підвищення 

рівня заробітної плати в господарстві, проводяться бесіди з керівниками про 

дотримання законодавства з оплати праці. На засідання комісії, робочої групи 

запрошуються керівники підприємств, фізичні особи підприємці, які згідно 

даних управління Пенсійного фонду України в Голованівському районі 

виплачують заробітну плату найманим працівникам в розмірі, меншому за 

мінімальний.  

  Станом на 01.11.2014 в  Голованівському районі   виникла 

заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 29,2 тис.грн працівникам  
філії «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ПАТ 

ДАК «Автомобільні дороги України». 

Проблемні питання 
недостатність законодавчо встановлених повноважень, якими наділені 
органи місцевого самоврядування щодо запровадження нових більш 
ефективних податків та зборів; 
незабезпечення законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної 
плати підприємствами малого та середнього бізнесу; 

- наявність фактів приховування доходів суб'єктами підприємницької 
діяльності і фактичних виплат найманим працівникам, що суттєво 
впливає на наповнення  бюджету, та відсутність законодавчого 
врегулювання цієї проблеми. 

Цілі та завдання на 2014 рік 
- дотримання на рівні району законодавства про працю, Бюджетного 

кодексу, Законів України ; 
- забезпечення збалансованого (бездефіцитного) бюджету на всіх стадіях 

бюджетного процесу; 
продовження робіт із запровадження механізму середньострокового 
бюджетного прогнозування згідно з вимогами чинного бюджетного 
законодавства України; 

- продовження робіт з підвищення інвестиційної привабливості, 
подальшого розвитку виробництва та підприємницької діяльності, 
скорочення неофіційного сектору економіки, пошуку альтернативних 
джерел наповнення   бюджету; 
забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні 
державних стандартів; 
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забезпечення оптимізації витрат бюджету, в т.ч. шляхом застосування 
програмно-цільового методу, та впровадження жорсткої фінансової 
дисципліни в усіх ланках; 
недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати в бюджетній 
сфері та по соціальних виплатах, ліквідація поточної кредиторської та 
дебіторської заборгованості бюджетних установ за отримані послуги та 
виконані роботи та недопущення її виникнення в 2015 році; 

- забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на: 
оплату   праці   працівників   бюджетних   установ   відповідно до 
встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру 
мінімальної заробітної плати;  
 проведення    розрахунків    за    електричну   енергію, водопостачання, 
водовідведення , які споживаються бюджетними установами і 
організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із 
зазначених видатків; встановлення  лімітів   споживання   енергоресурсів   
бюджетних установ, організацій, виходячи з обсягів призначень, 
затверджених розпорядникам бюджетних коштів. 

Очікувані результати 
- збільшення надходжень до районного бюджету   
- спрямування видатків бюджету на утримання та розвиток соціально-

культурної сфери, житлово-комунального господарства, транспорту, 
соціальний захист населення; 
зменшення недоїмки до бюджету . 
 

Інвестиційна політика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Оцінка поточної ситуації 
Залучення інвестицій та реалізація низки масштабних економічних та 

інфраструктурних проектів у секторах економіки, підтримка процесу 

формування  у сфері АПК, переробки та харчової промисловості дозволять 

поліпшити загальні економічні показники розвитку Голованівського району в 

кількісному вимірі.            

           Прямі іноземні інвестиції за 9 місяців 2014 року склали  4609 

тис.дол.США . На одну особу 145,4  дол.США  .            

         Залучався іноземний капітал  в підприємства приватної форми власності. 

                     

        У січні – жовтні 2014 року виконано будівельних робіт на 294 тис.грн., що 

склало 0,1 % до загального обсягу.  

Капітальні  інвестиції за січень – червень склали 26662 тис.грн., або 2,4% 

до загального обсягу . На одну особу -841,1 грн. 

           Інвестиції залучалися: на підприємства промисловості та сільського 

господарства. Також капітал зараховувався у  ТОВ «Відродження», ДП 

«Голованівське лісове господарство», ПП «АВКУБІ»,  ТОВ «КЛК» інші.  

Введено в експлуатацію два житлових будинки загальною площею 217,82 

м.кв.: 

Проблемні питання 
- недостатня розгалуженість інженерної та соціальної інфраструктури; 
- застаріла та аварійна забудова територій району. 

Цілі та завдання на 2015 рік 
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створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів по 
об'єктах промислового призначення; 

- залучення інвестицій в розбудову соціальної інфраструктури району; 
- формування сучасної забудови територій району; 
- залучення інвестицій в створення нових та утримання існуючих об'єктів 

благоустрою. 

Очікувані результати 
- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури; 
- відновлення промислового потенціалу; 

покращення стану навколишнього природного середовища. 

Промисловість 

Оцінка поточної ситуації 

В поточному році тривала робота з підвищення технологічного та 
технічного рівня виробництва промислових підприємств. Чверть промислових 
підприємств здійснило технічне переоснащення виробництва. 
          Галузева структура промисловості: переробна, яка включає харчову, 

легку, виробництво та оброблення  деревини, хімічну, металургійне 

виробництво. 

 Кількість промислових підприємств основного облікового кола, що 

займаються  виробництвом  та реалізацією всього   – 15.  

Найбільшу питому вагу у виробництві займає гігант металургії ТОВ 

«Побужський феронікелевий комбінат» та підприємства переробної і добувної 

промисловості :ТОВ»КЛК», ТОВ «Відродження«, ТОВ «Олександрія Лідер», 

ТОВ «Метсервісгруп», ДП «Голованівське лісове господарство». 

       На  території  району  працюють підприємства  основного  облікового кола, 

якими   вироблено  промислової  продукції  на  суму  1 млрд. 840 млн. 280 

тис.грн. (97%), що є основною бюджетоутворюючою галуззю 

народногосподарського комплексу регіону, яка зумовлює стабілізацію 

соціального стану.  

За січень-жовтень 2014  реалізовано товарної продукції на 1382327,7 тис.грн. 

(97%). 

Збільшено виробництво в галузях: легкій промисловості. 

       За підсумками року очікується   1703 млн.грн. 

Інноваційна діяльність 
          Кількість інноваційно-активних підприємств 2, що складає 25% від 

загальної кількості промислових підприємств. Обсяг реалізованої інноваційної  

продукції 10278,1 тис.грн., і складає 6,2% до загального обсягу.  Впроваджено 1 

інноваційний вид продукції - ТОВ «Метсервісгруп» введено гвинтовий 

компресор . 

Технологічне устаткування, встановлене на комбінаті, дозволяє переробляти 

нікелеві руди з отриманням із них феронікеля.   

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

  Впроваджено проект пиловугільного палива для переводу 4 печей 

випалку Ш4,5470 М на вугільне паливо. Тобто проведено будівництво об’єктів 
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пиловугільного палива для переводу 4-х печей випалу ш4,5470м на вугільне 

паливо на ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», що дозволить 

забезпечити здешевлення виробничого процесу випалу шихти в 

випалювальному цехові на ТОВ «ПФК  

Проблемні питання 
-  зменшився ринок збуту готової товарної продукції. 

Цілі та завдання на 2015  рік: 
         Будівництво елеватора загальним об’ємом зберігання 50000 тонн зернових 

та технічних культур (4 по 5 тис.тонн металевих силосів та 3 по 10 тис.тонн 

силосів); 

         Розвиток і модернізація ДП «Межиріцький вітамінний завод» ДАК 

Укрмедпром»  

         Пошук інвестора та відновлення кар’єру по виробництву чарнокіту на базі 
Лебединського родовища; 
          Продовження будівництва 3  міні гідроелектростанцій  ТОВ 
"Гідроенергоінвест" на території сіл Перегонівка, Полонисте, с. Давидівка, 
потужністю 200 кВт кожної; 
          Модернізація  та оновлення  потужностей  на діючих промислових 
підприємствах; 

          Впровадження сучасних технологій та ресурсозберігаючих процесів. 

Очікувані результати 
збільшення обсягів реалізації промислової продукції (робіт та послуг).   

Підприємництво та регуляторна політика 

Оцінка поточної ситуації 
Розвиток малого підприємництва значною мірою залежить від 

загальнодержавних процесів, що відбуваються в сфері економіки та 
законотворення.   

За підсумками 2014 року загальна кількість зареєстрованих суб'єктів 
підприємницької діяльності (юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців), 
порівняно з минулим роком, зменшилась. 
         За 10 місяців поточного року  зареєстровано 51 фізичні особи 

підприємця, та 6 осіб – юридичних.   Скасовано більше 400 осіб. 

         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. 

Торговельна і побутова  мережа в районі і складає 254  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 10 

місяців звітного року  до Дозвільного центру зверталися 60 суб'єктів 

господарювання, 20  з яких, отримали інформаційно – консультативні послуги,  

а також  видано 25 дозвільних  документів та  15 відмовлено. 

           Центром підтримки та розвитку підприємництва надано 16 консультацій 

з юридичних, фінансових питань та з питань відкриття власної справи.  

В минулому році відкрито Центр з надання адміністративних послуг, в 

якому беруть участь 14 учасників що будуть надавати адміністративні послуги. 

Структурні підрозділи працюватимуть за графіком. 
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Графік доведений до членів – учасників. 

       Регламенти та інформаційні картки розроблені і надані учасниками до 

Центру. Заявник може скористуватися бланками через подання заяви 

        У закритій зоні постійно працюють державний адміністратор, 

адміністратор надання адміністративних послуг, які обробляють заяви і 

слідкувати за своєчасним терміном видачі довідок, дозволів і надатимуть 

консультації. 

         Також в даному центрі  надаватимуться 40 послуг через поштовий зв’язок. 

Громадяни не виїжджаючи із сільських населених пунктів зможуть отримати 

послуги. Цехом №7 «Укрпошта» розроблені регламенти і надані в кожне 

поштове відділення . З працівниками поштового зв’язку з даного питання 

проведено 2 семінари наради. 

         Є в наявності стенди, на яких розміщена законодавча інформація та 

скринька і книга для скарг де зможуть звернутися суб’єкти. 

          В подальшому ми плануємо модернізовуватися і розширити кількість 

учасників  та послуг.На 01.11.2014 адміністратором центру зареєстровано 

248 заяв на надання адміністративної послуги. З них надано дозволів  40, інші 

це відмови та знаходяться на розгляді. Головною проблемою суб'єктів малого 

підприємництва у 2014 році, як і в минулі роки, залишається — недостатня 

ресурсна база, як матеріально-технічна, так і фінансова. Та незважаючи на 

наявні труднощі мале підприємництво продовжує відігравати важливу роль у 

економічному розвиту  району, оскільки саме малий бізнес надає широкий 

спектр послуг та інтегрує значну частку нових ідей та розробок. 

Проблемні питання 
- нестача фінансово-кредитних ресурсів. 

Цілі та завдання на 2015 рік 
 розширення взаємодії  районної влади з  підприємцями; забезпечення 
виваженого підходу до планування та проведення регулювань 
господарської діяльності на території району, збалансованості інтересів  
влади, суб'єктів господарювання та населення в процесі здійснення 
регуляторної діяльності; 
проведення заходів з відстеження ефективності діючих регуляторних 
актів, з обов'язковим дотриманням порядку та термінів, визначених 
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності»; 
здійснення моніторингу виконання затверджених стандартів надання 
адміністративних послуг та термінів отримання дозвільних документів 

Очікувані результати 
- збільшення загальної кількості суб'єктів малого підприємництва; 
- зростання чисельності працюючих на малих підприємствах. 
 

Споживчий ринок 
 
Оцінка поточної ситуації 
Торговельна і побутова  мережа в районі і складає 254  та 48 об’єкта відповідно, 

також  57 ларьків,  32 кафе, бари, 1 ресторан та  10  автозаправочних  станцій.  
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         В системі СТ «Надія» працює 3 підприємства торгівлі і 2 громадського 

харчування. 

 Функціонує соціальний магазин «Продукти» п/п Ковальчук О.М. (відкрито у 

березні 2013 року), а також 3 відділи та 3 соціальні полиці, які розміщені у 

сільських населених пунктах. 

      На території району успішно реалізується проект «Купуй Кіровоградське». 

В проекті беруть участь 25 підприємств торгівлі по всій території району. 

    Значна роль відводиться ринкам з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів. 

 В районі на даний час функціонують такі упорядковані змішані ринки, які 

відіграють виключно важливу роль у забезпеченні населення товарами першої 

необхідності, культурно-побутового та господарського призначення. З них:  

- ринок ТОВ ―Голованівський базар ‖, в смт. Голованівськ, який є ринком  

приватної власності,  

- муніципальний ринок, в смт Побузьке –  колективної  форми  власності,   

- ТОВ «Перегонівський ринок» в с. Перегонівка приватної форми власності,  

- ринок «Східний» ПП «Світлана» (загальна площа ринку складає 0,5 га. для 

реалізації скота  та свиней). Благоустрій та розвиток матеріально-технічної бази 

цих ринків покращують за власні кошти. 

           Робочою групою в процесі обстеження торговельних об’єктів надається 
методична, консультаційна та практична допомога особам, які займаються 
торгівлею, вирішуються питання захисту прав споживачів. 
         В районі зовнішньоекономічною діяльністю займаються  6 підприємств. 

        Експортувалася продукція до країн світу: Молдова, Литва, Латвія, Румунія, 

Чехія, Польща. 

         Експорт за 8 місяців 2014 року 841,6 тис.дол.США , або 216,5%   

  
Цілі та завдання розвитку на 2015 рік 
задоволення попиту населення району  в товарах та послугах; 
забезпечення формування торговельної інфраструктури; 
подальше перетворення продовольчих ринків у сучасні торговельно-сервісні 
комплекси; 

недопущення виникнення стихійної торгівлі у невстановлених місцях; 

організація та проведення сільськогосподарських ярмарків; 
сприяння розвитку місцевих товаровиробників, розширення мережі їх фірмових 
магазинів та сервісних центрів. 
Основні проблеми: 

недостатній розвиток мережі підприємств побутового обслуговування 

населення у сільських населених пунктах. 

Очікувані результати 
- збільшення обсягів роздрібного товарообігу на 5 %, платних послуг - на 

1,9%; 
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- збільшення підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери 
послуг ; 

- створення нових робочих місць та необхідних умов праці на 
підприємствах сфери торгівлі та послуг, та на ринках ; 

- забезпечення мешканців сільськогосподарською продукцією за цінами 
сільгоспвиробників. 

Розвиток транспорту та зв'язку 

Оцінка поточної ситуації 
Ефективне функціонування галузей транспорту та зв'язку є необхідною 

умовою для економічного зростання та підвищення якості надання послуг 
населенню. 

 Згідно статистичних даних вантажні перевезення автомобільним 

транспортом в районі за січень –вересень 2014 року склали –  94,4 тис.тонн, що 

складає 361,7% до рівня минулого року.  

Вантажооборот -7,3 млн.ткм. і до 2013 року -116,8%. 

Пасажирські перевезення склали 24,6 тис.чол. або 17,9 % до рівня попереднього 

року, а пасажирооборот -2,9 млн.пас.км, що склало 46,4%. 
 
На внутрішньорайонних автобусних маршрутах мало право здійснювати 

перевезення відповідно до проведених конкурсів – Голованівський ККП 

 ТОВ «Вільшанка ТРАНС-СЕРВІС» анульовано ліцензію на перевезення  

пасажирів. 

 До даного часу перевезення у районі не здійснювалося у зв’язку з 

економічно необґрунтованими тарифами 30 коп./км (розпорядження голови 

ОДА  від 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  

 

Основними проблемами є:  

 низька якість покриття автомобільних доріг району; 

 високий ступінь зношеності основних фондів усіх видів транспорту та 

дорожнього господарства. 

Цілі та завдання на 2015 рік 
насамперед забезпечення перевезень пасажирів у звичайному режимі 
руху; посилення   роботи   з   безпеки   пасажирських   перевезень 
пасажирів, особливо автомобільним транспортом 

Очікувані результати 

- поліпшення транспортного обслуговування ; 
- покращення фінансово-господарської діяльності транспортних 

підприємств. 
Охорона навколишнього природного середовища 
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Оцінка поточної ситуації 
Невід'ємною умовою сталого розвитку району є пріоритетна увага до 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання 
природних ресурсів, зменшення техногенного навантаження на навколишнє 
природне середовище.   

Якість атмосферного повітря в значній мірі залежить від обсягів викидів 
забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення стаціонарних і 
пересувних. 
          Обсяги викидів в рік складає 8343,2 тонн, в тому числі стаціонарними  

джерелами 6344,7 тонн, 1998,5 тонн –пересувними джерелами .  Крім того 

викиди діоксину 312 тис.тонн. з них стаціонарними джерелами 31,6 тис.тонн, 

пересувними -31,6 тис.тонн -112% до 2012 року. 

         Утворилося відходів (з урахуванням відходів у домогосподарствах ) 

742655 тонн, утилізовано-725385,7 тонн. Спалено -4878,5 тонн. видалено 

спеціально відведені місця та об’єкти 2213 тонн . наявність на кінець року 

30989,1 тонн. 

Основними забруднювачами атмосферного повітря на території міста 
залишаються промислові підприємства, транспорт. 

У структурі сплати коштів левова частка належить ТОВ «ПФК» більше 70 

відсотків, агропідприємствами району сплачено біля 11%, сплата іншими 

промисловими підприємствами складає в межах 6%. Певні  надходження 

пов’язані  зі сплатою даного платежу господарськими суб’єктами, а саме: 

ТОВ «Відродження», АЗС, ДП «Голованівське ЛМГ», ТОВ «Ємилівське ХПП», 

ТОВ »Голованівське ХПП»,  ДП»МВЗ» ДАК «Укрмедпром», ТОВ 

«Перегонівський цегельний завод»  та інші.   

Проблемні питання 
- вивіз та утилізації побутових відходів, через збільшення з кожним роком 

обсягів відходів життєдіяльності; 
- недостатнє фінансування природоохоронних заходів. 

Цілі та завдання розвитку на 2015 рік 
- недопущення введення в експлуатацію організованих джерел викидів в 

атмосферу шкідливих речовин без забезпечення пилогазоочисними 
спорудами; 

- озеленення та догляд за зеленими насадженнями; 
- здійснення робіт з благоустрою та поліпшення санітарного стану водойм 

та їх паспортизація; 
- запобігання виникненню стихійних сміттєзвалищ; 
- збирання та утилізація небезпечних промислових відходів; 
- інформування населення про прийняті рішення, реалізація яких впливає 

на стан навколишнього природного середовища. 
Очікувані результати 

- покращання існуючого стану навколишнього природного середовища 
шляхом зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин в 
навколишнє середовище, безпечне поводження з промисловими і 
побутовими відходами, формування у населення екологічного стилю 
мислення. 

 

Енергозабезпечення та енергозбереження 
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Оцінка поточної ситуації 

Питання енергозбереження останнім часом набували більшої 
актуальності. Одним з головних завдань ефективного функціонування паливно-
енергетичного комплексу є оптимізація схем енергопостачання, скорочення 
невиправданих витрат енергоносіїв, підвищення якості та збільшення кількості 
послуг, що надаються. 

 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 соціальної інфраструктури в минулих роках 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, Межирічківська, Молдовська 

ЗШ.  

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., 

проводилася  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.  
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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 «Молдовська ЗОШ» провела заміну  

енергоефективного котла, та чистку системи опалення.  

А у квітні 2014 проведена заміна 4-х енергоефективних вікон (ІІ – 6,4 тис. 

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

НВК «Перегонівській ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» за спонсорські кошти, проведена 

чистка системи опалення. 

Встановлено 2 енергозберігаючі вікна за спонсорські кошти і в 

Лебединській  ЗШ І-ІІІ ст. (ІІ – 4,5 тис.грн.)  

А у липні 2014  замінено 6 склопакетів у харчоблоці Голованівської ЦРЛ 

також за спонсорські кошти суб’єктів господарювання.  

В Голованівському районі погоджені графіки обмежень та аварійних 

відключень на 2014-2015 рік. Розроблений та затверджений головою 

Голованівської райдержадміністрації енергетичний паспорт, щодо споживання 

ПЕР бюджетними установами та організаціями всіх рівнів району. 

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. 

На сьогодні у с.Перегонівка  виконано робіт на 30%., в с.Полонисте -56%, 

с.Давидівка розпочато роботи (розчистка ґрунту). 

Загалом  у 2014 році завдяки впровадженню енергоефективних заходів в 

усіх сферах суспільного виробництва в районі, як результат дало значне 

скорочення та економію енергоресурсів. 

Проблемні питання 
обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних 
технологій та обладнання; 

- не прогнозоване зростання вартості енергоносіїв; 
- погіршення фінансового стану споживачів. 

Цілі та завдання на 2015 рік 
- реконструкція  та  ремонт котелень соціальної сфери, 
- здійснювати контроль за економним використанням енергоресурсів, 

- впровадження альтернативних видів енергії (палива), 
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- забезпечення поточної оплати та погашення наявної заборгованості за 
спожиті енергоносії. 

Очікувані результати 

- підвищення надійності та якості енергозабезпечення; 

- економія енергоресурсів через впровадження енергозберігаючих заходів; 

- забезпечення 100% рівня оплати поточного споживання енергоресурсів; 
- зменшення ступеня ризику виникнення аварійних ситуацій у системах 

енергозабезпечення та на інженерних спорудах. 
 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
 

Демографічна ситуація, зайнятість населення, ринок праці та заробітна 

плата 
 
Оцінка поточної ситуації 

Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного 
розвитку громади.      
      Основним фактором зменшення чисельності населення в районі, як і в Україні 

в цілому є  його природне скорочення. 

       Так і в районі демографічна ситуація  характеризується зменшенням 

чисельності населення через його природне скорочення.  

Чисельність наявного населення на 1.10.2014 року становить 31,507 тис.чол.,  

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

Народилося 198 чол., померло – 391 осіб. Природній приріст  - мінус 193 чол. 

Щодо зайнятості то протягом 10 місяців 2014 року на обліку в 

Голованівському районному центрі зайнятості перебувало   2277 осіб з числа 

шукаючих роботу, з них мали статус безробітного 1329 осіб.  

Із загальної кількості: 

Працевлаштовані службою зайнятості 856 осіб, направлено на професійне 

навчання, підвищення кваліфікації 284 осіб. 

Станом на 01.11.2014 на обліку в районному центрі зайнятості залишилось 

перебувати  351 безробітних. 

Протягом звітного періоду поточного року на підприємствами, установами та 

організаціями створено тимчасові робочі місця – 432, які були укомплектовані 

безробітними.   

В районному центрі зайнятості зареєстровано 90 трудових договори між 

фізичними особами та найманими працівниками. 

Протягом січня-жовтня  2014  року надійшла інформація  про 930 вільних 

робочих місць від   148 роботодавців. 

 

           Розмір середньомісячної заробітної плати працівників в 

Голованівському районі за січень-вересень  2014 рік  становить 2837 грн. В 

порівняні з минулорічним показником середньомісячна заробітна плата 
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збільшилась на 108,6 %. І до обласного показника склало -103,1 %. (по 

області 2751 грн.) 

         На підприємствах, де мало місце нарахування заробітної плати нижче 

законодавчо встановленого мінімального рівня проведено вивчення стану 

дотримання законодавства з оплати праці, довідки направлено до прокуратури. 

Керівникам цих підприємств розіслано листи про необхідність підвищення рівня 

заробітної плати в господарстві, проводяться бесіди з керівниками про 

дотримання законодавства з оплати праці. На засідання комісії, робочої групи 

запрошуються керівники підприємств, фізичні особи підприємці, які згідно 

даних управління Пенсійного фонду України в Голованівському районі 

виплачують заробітну плату найманим працівникам в розмірі, меншому за 

мінімальний.  
Проблемні питання 
Основною причиною цього є низька, у більшості випадків - на рівні 
мінімальної, 
заробітна плата 
Цілі та завдання розвитку на 2015 рік 

- створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового потенціалу, 
підвищення конкурентоспроможності робочої сили; 

- удосконалення профорієнтаційної роботи та професійного навчання 
безробітних громадян з урахуванням потреб ринку праці; 

- мінімізація випадків несвоєчасної виплати заробітної плати на підприємствах, 
- активізація роботи з легалізації доходів від трудової діяльності. 

Очікувані результати 
- зростання середньомісячної заробітної плати не менше, ніж на 6,7%; 

- збільшення надходжень до бюджету   від податку з доходів фізичних осіб, 
- збільшення доходів громадян, що покращить фінансове, побутове  становище. 

 

Соціальне забезпечення, підтримка сім'ї, дітей та молоді 
 
Оцінка поточної ситуації 
           Головною метою є підвищення ролі й авторитету сім’ї, сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді, захист прав, законних інтересів 

дітей,  утвердження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у різних  

сферах суспільного життя, створення умов для повноцінного літнього 

відпочинку і оздоровлення дітей району. 

З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності в 

районі проводяться щомісячні рейди ―Діти вулиці ‖, ―Вокзал‖. Проводяться  

рейди, в ході яких виявляють  бездоглядних та безпритульних дітей.   

Проводяться рейди ―Сім’я і діти ‖, в ході яких протягом  2014 року 

перевірено та обстежено  сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

про що свідчать  складені акти обстеження житлово-побутових умов.   

Протягом поточного року регулярно проводились спільні перевірки по 

місцях масового відпочинку молоді: бари, базар, автовокзал, територія парку, 

торгові точки району.  
Проблемні питання 

-  проблема із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які досягли повноліття та є випускниками шкіл-
інтернатів через відсутність житлового фонду соціального призначення. 
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Цілі та завдання розвитку на 2015 рік 
- забезпечення соціального супроводу дітей та сімей, що знаходяться у 

складних життєвих обставинах; 

- створення максимально сприятливих умов для оздоровлення та 

медичного обслуговування, проведення дозвілля і культурного 

відпочинку дітей з багатодітних сімей; 

- підтримка обдарованих і талановитих дітей з багатодітних родин; 
- своєчасне виявлення дітей, які залишились без піклування батьків та 

вжиття заходів щодо надання таким дітям статусу дитини-сироти або 
дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечення захисту її 
особистих, майнових і житлових прав; 

- розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка, та 
піклування, прийомні сім'ї); 

- реалізація заходів з підвищення патріотизму молоді до міста та 
відповідальності за власне життя; 

- реалізація заходів спрямованих на пропаганду здорового способу життя 
та профілактику негативних соціальних явищ в молодіжному середовищі. 

Очікувані результати 
- поліпшення соціального забезпечення, зменшення масштабів бідності та 

підвищення рівня життя; 
- ефективне функціонування сімейних форм влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування (збільшення кількості 
усиновлень, створення прийомних сімей,повернення дітей до біологічних 
сімей); 

- зменшення   кількості   дітей,   які   перебувають   у   складних життєвих 
обставинах; 

- соціальна адаптація і  інтеграція в  суспільство людей з особливими 
потребами та функціональними обмеженнями; 

- зменшення кількості молодих людей, що вживають наркотики, алкоголь , 
палять, збільшення серед молоді. 

 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

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, 

27 закладів культури клубного типу , 

95 спортивних майданчиків. 
 

Охорона здоров'я 
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Оцінка поточної ситуації 
Зміцнення здоров'я населення, організація і забезпечення якісного і 

доступного медичного обслуговування  залишається одним зі стратегічних 
питань розвитку району. 
             В галузі «охорона здоров»я» накопичилось багато проблем, які 

потребували негайного вирішення.  

Даної галузі  бюджет 19,7  млн.грн.  Профінансовано 18 млн.грн. 

              Кількість лікарняних закладів, а також кількість амбулаторно-

поліклінічних закладів в районі на 2014 рік є таким: 1 центральна районна 

лікарня з поліклінікою та філією в смт Побузьке, 1  КЗ «Голованівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» який складається з 3 сільських 

амбулаторій 1 сільської лікарської амбулаторії загальної практики-сімейної 

медицини, 2 лікарських амбулаторій та 30 фельдшерсько-акушерських і 

фельдшерськитх пунктів. 

Лікувально – профілактичні  заклади району забезпечені необхідними 

медикаментами для надання безкоштовної медичної допомоги, 

холодильниками та телефонами. 

Чисельність лікарів усіх спеціальностей становить 58 чоловік. 

Лікувально-профілактичні заклади району потребують забезпечення лікарями –

терапевтами, лікарем-кардіологом, лікарями - педіатрами, лікарями - загальної 

практики сімейної медицини. Всі лікарі та середні працівники пройшли 

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

Абсолютна кількість лікарняних ліжок по всьому районі становить 170 ліжок, 

140 в Голованівській ЦРЛ та 30 ліжок в Побузькій філії Голованівської ЦРЛ. 

 Протягом 11 місяців 2014 року не зареєстровано материнської смертності. 

А малюкова смертність становить 4,5 проміллє.  

 Базовим закладом для медичної допомоги ветеранам війни в районі є 

палати для інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни на 10 ліжок. На 

даний час всі палати відремонтовано, облаштовано меблями, встановлено 

холодильники, кондиціонери, телевізори. Протягом 11 місяців 2014 року по 

району на 1 хворого витрачалося в день 40 гривень на медичне забезпечення та 

35 грн. на харчування. 

Один раз на тиждень проводяться виїзди в сільські заклади охорони 

здоров’я лікарями центру первинної медико-санітарної. За потребою 

організовуються виїзди лікарів вузьких спеціальностей для надання медичної 

допомоги. 

Всі дані додаткових методів обстеження надсилаються до обласної 

лікарні для отримання поглибленої консультації вузькими спеціалістами. 
 Реалізовувались заходи цільових медичних програм.  

Проблемні питання 
недостатнє фінансове забезпечення лікувально-профілактичних закладів 
району; 
зношеність медичного обладнання медичних закладів; 

- недостатня забезпеченість санітарним транспортом, особливо первинної ланки;  
- незадовільний   технічний   стан мереж  водопостачання, каналізаційних систем 

лікувально-профілактичних закладів. 
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Цілі та завдання на 2015 рік 
підвищення якості надання лікувальних послуг (відповідно до стандартів) 

шляхом запровадження сучасних технологій; забезпечення необхідним 
сучасним діагностичним та лабораторним   обладнанням,  лікувальними   
засобами   для проведення амбулаторного лікування. Основні зусилля 
спрямовувати на покращення якості та ефективності медичної допомоги, 
надання невідкладної медичної допомоги, пропаганду здорового способу 
життя, впровадження нових механізмів господарювання. 

             Покращення якісного складу кадрів працівників лікувальних закладів 
(залучення молодих фахівців, забезпечення професійного росту, формування 
резерву керівного складу); 

            проведення активної роботи із залучення в галузь позабюджетних коштів, 
спрямування їх на покращення матеріального забезпечення галузі; пошук 
додаткових джерел фінансування галузі  шляхом впровадження 
госпрозрахункових механізмів господарювання; 
запровадження єдиної медичної комп'ютерної мережі та електронної медичної 

картки пацієнта; 
подальший розвиток та удосконалення системи медичного страхування. 
Очікувані результати 

- задоволення потреб населення в якісній і доступній медичній допомозі; 
- покращення   показників   стану  здоров'я   населення  та демографічних 

показників. 
 

Освіта 

Оцінка поточної ситуації 

 Систему загальної середньої освіти району становлять 27 

загальноосвітніх навчальних закладів: 25 знаходяться в сільській місцевості, що 

становить 92,8 % від загальної кількості закладів та 2 в селищах міського типу, 

із них 10 навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний заклад 

– дошкільний навчальний заклад», 1 навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад - гімназія», 9 – школи І-ІІІ ступенів, 7 – 

школи І-ІІ ступенів. У 2014-2015 навчальному році у ЗНЗ району навчаються  

2595 учнів, що на 21 менше ніж у минулому році.  

У 2015 році мережа шкіл збережеться і становитиме – 27. Відповідно до 

плану оптимізації та в зв’язку з малою наповнюваність класів у 2015 році буде 

реорганізовано 5 навчальних закладів, а саме: Крутеньківську, Лебединську, 

Клинівську, Грузьку та Голованівську ім. Г.В.Міклея ЗШ І-ІІІ ступенів в ЗШ І-

ІІ ступенів. 

Навчально-виховний процес у закладах освіти району забезпечують 506  

педагогічних працівників. Мають вищу освіту на рівні спеціаліста – 438; 

незакінчену вищу на рівні бакалавра – 17. Працюючих пенсіонерів у 

загальноосвітніх навчальних закладах – 63, що становить 12,0%, із них 

керівного складу – 3.  

В районі функціонують 29 дошкільних закладів, у тому числі:  

- 19 дошкільних навчальних закладів; 

- 10 в складі навчально-виховних комплексів  «Загальноосвітній навчальний 

заклад- дошкільний навачльний заклад». 
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   З них: 4 дошкільні навчальні  заклади селища Голованівськ та 

Побузьке;  25 дошкільних навчальних закладів у сільської  місцевості. 

Системою дошкільної освіти району охоплено 1004 дітей. 

 Програми в галузі «Освіта»: 

- районна програма «Шкільний автобус»; 

- районна програма «Вчитель»; 

- районна цільова програма розвитку позашкільної освіти та підтримки 

обдарованої молоді на 2011-2015 роки; 

- районна цільова програма на 2011-2015 роки «Шкільна парта»; 

- районна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки. 

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

профінансовано  станом на 01.12.2014 року 41,5 млн.грн. (зарплата – 35 

млн.грн.,  енергоносії – 3,9 млн.грн., харчування – 1,8 млн.грн.). 

Проблемні питання: 

- обмеженість можливостей бюджету та відсутність фінансової допомоги; 

- не фінансується виконання протипожежних заходів підпорядкованих 

навчальних закладів; 

- в зв’язку з відсутністю коштів не здійснюється передплата фахових 

видань; 

- частково або взагалі не фінансуються програми «»Шкільна парта», 

«Вчитель», районна цільова програма розвитку позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді на 2011-2015 роки. 

Цілі та завдання на 2015 рік: 

- створення умов для максимального задоволення суспільних потреб у 

якісних освітніх послугах; 

- системна робота щодо збереження здоров’я учнів, попередження 

асоціальних проявів та профілактики шкідливих звичок у молодіжному 

середовищі; 

- забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти, 

покращення матеріально-технічної бази; 

- формування якісного інформаційно-освітнього простору для задоволення 

потреб та інтересів територіальних громад. 

Очікувані результати: 

- реорганізовано 5 навчальних закладів, а саме: Крутеньківську, Лебединську, 

Клинівську, Грузьку та Голованівську ім. Г.В.Міклея ЗШ І-ІІІ ступенів в ЗШ 

І-ІІ ступенів; 

- забезпечення інтелектуального розвитку дітей, формування їх ціннісних 

орієнтацій, можливості дітей міста долучитися до європейських та світових 

освітніх програм; 

- досягнення результатів в МАН. 

 

Культура та туризм 

Оцінка поточної ситуації 
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Першоосновою економічного і культурного розвитку суспільства є 

результати інтелектуальної діяльності людини - науково-технічної і художньої 

творчості. Тому владою одним із важливих стратегічних завдань визначено 

підвищення культури громадян, створення максимально сприятливих умов для 

творчої роботи. 

Мережа закладів культури району системи Міністерства культури  України 

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

комунальної власності, Голованівська дитяча школа мистецтв та Побузька 

дитяча музична школа. 

З метою зміцнення  матеріально – технічної бази закладів культури  

проведено поточні ремонти у 3 закладах (Свірнівська сільська бібліотека, (2.0 

тис.грн), Свірнівський СБК (300 грн.), Олександрівський СК (1.7. тис. грн.). 

Проведено капітальний ремонт районного будинку культури на загальну суму 

43.0 тис.грн. завдяки благодійній допомозі.  

Профінансовано протипожежні заходи на суму 1600 грн. (замір опору 

ізоляції у приміщенні районної бібліотеки для дітей). 

В поточному році було проведено  багато заходів. 

Проблемні питання 

- слабка матеріально – технічна база закладів культури і мистецтва району; 

- 20 закладів культури району потребують капітального ремонту; 

- значна кількість сільських закладів культури не опалюються в осінньо- – 

зимовий період; 

- відсутнє фінансування на виконання програм  по галузі «культура» та  

заходів. 

Цілі та завдання на 2015 рік 

покращення технічного стану приміщень закладів культури шляхом 

проведення капітальних та поточних ремонтів, впровадження 

енергозберігаючих технологій та залучення відповідних коштів з усіх джерел 

фінансування; 

вжиття заходів щодо належного проходження опалювального сезону 

2014/2015 років та реалізації завдань районної програми з відновлення, 

модернізації та ремонту систем опалення закладів культури району на   2012-

2015 роки; 

проведення невідкладних протипожежних заходів; 

забезпечення проведення на високому рівні культурно-мистецьких 

заходів, державних свят, фестивалів, конкурсів; 

 участь народних та аматорських колективів району, учнів позашкільних 

мистецьких навчальних закладів у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних 

заходах, конкурсах та фестивалях. 

Очікувані результати 

 збереження мережі закладів культури і мистецтва району; 

 розвиток  творчого потенціалу та організація змістовного дозвілля; 

розвиток туристичної галузі в районі; 
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організація охорони культурної спадщини. 

 

Фізична культура і спорт 

Оцінка поточної ситуації 

 За звітній період вдалося в основному зберегти фізкультурно – 

спортивну структуру району і в першу чергу, фізкультурні кадри.  

 В районі функціонує дитячо-юнацька  спортивна школа відділу у справах 

сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації. В школі навчається 258 дітей з 

якими працюють 9 тренерів-викладачів з дзюдо, футболу, волейболу та 

гирьового спорту. Щорічно в районі проходять традиційні Всеукраїнські 

турніри з боротьби дзюдо присвячені Дню перемоги та Дню Міліції на які 

приїздять учасники з різних областей та міст України. За 2014 рік  було 

підготовлено  103 спортсменів масових розрядів. 

          На протязі року в районі проводились змагання з таких видів спорту: 

шахів, шашок, настільного тенісу, волейболу, футболу, баскетболу, дартсу, а 

також масові фізкультурно – спортивні змагання присвячені  святкуванню 

Масляної. ―Дню Перемоги‖, ―Дню незалежності‖, ―Дню молоді‖, ―Дню 

фізичної культури і спорту‖  «Дня партизанської слави» «249-річниці Дня 

селища» та ін.. Всього на протязі року в районі проведено  25 спортивно-

масових заходів та змагань в яких прийняли участь понад 6325 чоловік. 

          Велика увага в районі приділяється розвитку спорту ветеранів, які 

постійно приймають участь в районних, обласних та всеукраїнських змаганнях 

з таких видів спорту як футбол, гирьовий спорт. 

Проблемні питання 
-  низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення. 

Цілі та завдання на 2015 рік 
активізувати роботу з залучення у розвиток галузі позабюджетних та 
інвестиційних ресурсів; 
продовжити роботу з покращання якості навчально-тренувального процесу та  
фізкультурно-спортивних заходів; 
забезпечити підготовку та участь районних спортсменів у обласних, 
Всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 
продовжити роботи з покращання матеріально-технічного стану комунальних 
спортивних баз з метою приведення їх у відповідність до сучасних вимог. 
Очікувані результати 
-   підвищення рівня фізичної культури і фізкультурно-оздоровчої роботи; 
зміцнення кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення 
галузі; 
покращання стану здоров'я населення. 

 
Агропромисловий розвиток 

Оцінка поточної ситуації 

В економіці району основне місце належить сільському господарству. Площа 

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

Провідна роль у підвищенню ефективності роботи агропромислового 

комплексу району належить збільшенню валового виробництва 
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сільськогосподарської продукції за рахунок інтенсивних чинників і в першу 

чергу підвищення продуктивності землі та тваринництва. 

Аналізуючи в цілому виробництво валової продукції за останні 5 років 

відмічаємо, що збільшення показника виробництва валової продукції 

обумовлене тільки за рахунок галузі рослинництва, що на пряму залежить від 

фактору погодних умов року і періодично коливається в бік зменшення чи 

збільшення.  

Плановий показник виробництва валової продукції у підприємствах 

району в 2014 році складає 319321 тис. грн., у 2015 році передбачається  321370 

тис. грн..  

В господарствах району галузь тваринництва не розвивається. Це 

обумовлено тим, що втрачаються ринки збуту продукції до Росії, а не всі 

переробні підприємства витримують конкуренцію на європейському ринку. 

Сюди можна віднести галузь молочного та м’ясного скотарства, свинарства, 

вівчарства. Такі галузі як кролівництво, птахівництво та бджільництво в 

основному займається населення району. 

Під урожай наступних років планується посів зернової групи на рівні 

попередніх років – 38,7 тис. га  зернових культур, а з 2015 року заплановане 

незначне зростання посіву соняшнику та сої, оскільки дані культури є більш 

економічно привабливими. Згідно розрахунків у галузі тваринництва, 

враховуючи вище наведені фактори, значного росту виробництва продукції не 

прогнозується.   

У зв’язку з тим, що Голованівський район вважається ризиковою зоною 

по вирощуванню сільськогосподарських культур, зокрема по вирощуванню 

цукрового буряку, на 2015 рік  посів цієї культури не передбачається.  

Площа плодових культур по сільгосппідприємствах залишиться на рівні 

минулого року. 

Проблемні питання  
Головною проблемою розвитку галузі сільського господарства є не 

стабільність, не передбачуваність та не прогнозованість цінової ситуації в 

державі з відповідним паритетом цін, що безпосередньо впливає на собівартість 

продукції та структуру виробництва сільгосппродукції.  

             Цілі та завдання на 2015 рік 

Головною метою у 2015 році буде створення сприятливих умов для розвитку 

високоефективного конкурентоспроможного аграрного комплексу району та 

забезпечення продовольчої безпеки. 

             Очікувані результати 

забезпечення стабільного та ефективного функціонування 

агропромислового комплексу; 

перетворення аграрного комплексу у високоефективний, 

конкурентоспроможний сектор економіки; 

підвищення ефективності використання наявного ресурсного потенціалу; 

оновлення матеріально – технічної бази сільськогосподарського 

виробництва; 
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інтенсифікація сільськогосподарського виробництва шляхом інтеграції 

сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств, що 

сприятиме збільшенню обігових коштів, скороченню витрат на виробництво 

продукції, збільшенню рентабельності; 

не допускати скорочення маточного поголів’я великої рогатої худоби та 

свиней; 

не допускати зниження виробництва валової продукції в порівнянні з 

відповідним  періодом. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

Запитання є ? 

Виступили: депутати Рибак ІФ. та Грушецький А.Г. 

 

Голова районної ради: 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 34 

«проти»    - 02 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 34 

«проти»    - 02 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 460 (додається). 

 

Восьме питання порядку денного «Про стан виконання програми 

формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу 

Голованівського району на 2014-2016роки.» 

Слово має Артвіх Ірина Олександрівна – перший заступник  

голови районної державної адміністрації  

 

Артвіх І.О.: 

 Шановні депутати! 

В районі затверджена Програма формування позитивного міжнародного 
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та інвестиційного іміджу Голованівського району  на 2014-2016 роки, яка 

розроблена  з урахуванням положень і завдань: 

Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затвердженої 

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

вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні"; 

з урахуванням основних засад законів України: 

 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 

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

потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних 

товаровиробників на період до 2015 року»; 

Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, 

затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 року 

№ 187; 

Законів України:                                               

"Про інвестиційну діяльність";  

"Про зовнішньоекономічну діяльність";  

"Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки з метою створення нових робочих місць»; 

та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють норми 

інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставкової діяльності в Україні. 

В районі зовнішньоекономічною діяльністю займалися: ДП 

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

Лідер», ТОВ «Відродження» та  АФ»Голованівськ». 

Експортувалася продукція до країн світу: Молдова, Литва, Латвія, 

Румунія, Чехія, Польща. 

          Експорт за 8 місяців 2014 року 841,6 тис.дол.США , або 216,5% і одну 

особу складає 26,9 дол.США.  Сальдо становить 841,6 дол.   

Залучення інвестицій та реалізація низки масштабних економічних та 

інфраструктурних проектів у секторах економіки, підтримка процесу 

формування  у сфері АПК, переробки та харчової промисловості дозволять 

поліпшити загальні економічні показники розвитку Голованівського району в 

кількісному вимірі.           

           Прямі іноземні інвестиції за 9 місяців 2014 року склали  4609,4 

тис.дол.США, що відповідно темп росту до попереднього року – 78,1 % та 4,8 

% до загального. На одну особу 145,4 дол.США на одну.            

Залучався іноземний капітал СТОВ «Урожай», ВКФ «Агротоп», ТОВ 

«РапсоДія», ТОВ «Олександрія Лідер», ТОВ «Агрополіс», АФ «Хлібороб», 

ТОВ «Відродження», ТОВ «Гелікон-Д», Кінний клуб «Мустанг», ТОВ 

«Метсервісгруп», ТОВ «Укрмайнінг», ТОВ «Санолта Груп України»                     

Капітальні інвестиції за січень – червень склали 26662 тис.грн., або 2,4% 

до загального обсягу . На одну особу -841,1 грн. 

Інвестиції залучалися: на підприємства промисловості та сільського 

господарства. Також капітал зараховувався у  ТОВ «Відродження», ДП 

«Голованівське лісове господарство», ПП «АВКУБІ»,  ТОВ «КЛК» інші.  
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 На території району було відкрито елеватор на базі ТОВ 

«Відродження» потужністю 50 тис тонн зернових та технічних культур. 

Продовжується будівництво 3-х міні-гідроелектростанцій на територіях сіл 

Перегонівка, Полонисте, Давидівка. Завершення будівництва заплановано на 

2015 рік. 

Промисловим підприємством ТОВ «Метсервісгруп» придбано 

екструзійну лінію, яка здійснює переробку сировини (пропілен) 1,4 млн грн. 

ТОВ «КЛК» - провело ремонтні роботи комплексу по переробці борошна, ТОВ 

«Відродження» постійно  проводить модернізацію котлів для опалення шкіл 

району. В поточному році підприємством ДП «Голованівське лісове 

господарство»  було придбано трактор з маніпулятором, що сприяє економії 

витрат на погрузку деревини.  

 У бібліотеках району здійснювались заходи  щодо інтеграції України до 

Європейського Союзу, а саме: тематичні бесіди, виставки, викладки літератури, 

інформаційні експозиції. Продовжили доповнювати документальними 

матеріалами книжкову виставку «Новому поколінню – Європейську 

перспективу». 

14 травня проводилась Інтернет-презентація «20 причин для того, щоб 

відвідати Європу»; 

16 травня – книжкова виставка для широкого кола користувачів «Україна. 

Європа. Майбутнє.» 

У музеї історії Голованівського району було проведено Всеукраїнську 

акцію «Ніч музеїв». Для учнівської молоді було проведено брейн-ринг «Чи 

знаєш ти Європу?». 

Також, у районній бібліотеці для дорослих було надходження нових 

документальних матеріалів до постійно діючої книжкової виставки «Новому 

поколінню – Європейську перспективу» та прес викладка - «Партнерство 

Україна – НАТО: еволюція розвитку». У систематичному каталозі газетно-

журнальних статей поповнювались новими картками рубрики: «Україна та 

Європейський союз», «Довкілля України – Європейський вимір». 

З метою підвищення міжнародного  іміджу району у різних сферах 

діяльності, створення умов для розширення напрямів співробітництва з 

адміністративно - територіальними одиницями іноземних держав відповідно до 

інтересів району 19 жовтня 2014 року на узліссі Голованівського урочища 

«Воловик» відбулося відкриття меморіального комплексу на місці страти євреїв 

у роки Другої світової війни. 

У вересні 2014 року відбулась нарада з представниками Українського 

Фонду соціальних інвестицій по Кіровоградській області щодо проведення 

конкурсу на отримання спів фінансування із Українського фонду соціальних 

інвестицій. 

З 2 по 4 жовтня поточного року в м. Кіровоград пройшла агропромислова 

виставка «АгроЕкспо-2014».  Від Голованівського району  у виставці взяли 

участь підприємства ТОВ «Метсервісгруп», ДП «Голованівське ЛГ», ТОВ  

«КЛК», ТОВ «Відродження» та Голованівське ПТУ №38. Дані учасники 

представляли продукцію власного виробництва. В рамках проведення 



 48 

агропромислової виставки «АгроЕкспо-2014»  працював «Покровський 

ярмарок», на якому також була представлена продукція Голованівщини. 

Проведена організаційна робота щодо залучення суб’єктів 

підприємництва до реалізації  Проекту  ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток 

орієнтований на громаду – ІІІ». Голованівський район має діючі громадські 

організації та ініціативні групи жителів, які готові сприйняти методологію та 

основні підходи Проекту. 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 461 (додається). 

 

Наступне питання «Про  стан виконання програми розвитку малого 

та середнього підприємництва у Голованівському районі на 2013-

2015роки.»  

Слово має Артвіх Ірина Олександрівна – перший заступник  

голови районної державної адміністрації  

 

Артвіх І.О.: 

 Шановні депутати! 

На 33 сесію шостого скликання районної ради, розроблена   Районна 

програма розвитку малого і середнього підприємництва у Голованівському 

районі  на              2013-2015 роки (далі Програма) та  затверджена  рішенням 

сесії районної ради від 5 грудня  2012 року №266.  Згідно заходів програми 

заплановано: 
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-забезпечити ефективне функціонування  громадської організації  

«Голованівський районний центр підтримки та розвитку підприємництва»,  

- забезпечити роботу Центру з видачі документів дозвільного характеру,  

-та  розвиток малого і середнього бізнесу. 

В 2014 році кошти з районного бюджету не виділялися в зв’язку  із 

відсутністю звернень суб’єктів господарювання. В минулому році лише 

звернулися за консультацією з даного питання керівники ФГ «Голобородько» 

та ТОВ «Вадіс».  

Планувалось в разі звернення суб’єктів підприємництва питання буде 

винесено на розгляд сесії районної ради «Про уточнення районного бюджету на 

2014 рік». 

Укладено договір про спільну діяльність з Регіональним Фондом 

підтримки підприємництва у Кіровоградській області від 17.02.2014. 

Предметом договору є співфінансування суб’єктів малого підприємництва з 

місцевого бюджету, спрямоване на фінансову підтримку малого 

підприємництва на 2014 рік. 

Для поліпшення умов ведення бізнесу в районі працювала громадська 

організація «Голованівський районний центр підтримки та розвитку 

підприємництва».    

Постійно працюють об’єкти інфраструктури підтримки малого бізнесу - 

громадська організація «Голованівський районний центр підтримки та розвитку 

підприємництва«, дозвільний центр з видачі дозвільних документів, 2 кредитні 

спілки, асоціація фермерів Голованівського району, 5 філій  банківських 

установ. 

Проводилася робота по створенню в районі представництва 

Кіровоградського обласного відділення «Український союз промисловців і 

підприємців». Обрана кандидатура  голови фермерського господарства. 

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. 

За  10 місяців поточного року  зареєстровано 51 фізична особа 

підприємця, та 6 осіб – юридичних. Скасовано підприємницьку діяльність 

більше 400 осіб. 

Одним із важливих напрямків програми є підготовка та підвищення 

кваліфікації кадрів для малого підприємництва, навчання незайнятого 

населення, молоді основам підприємницької діяльності. 

Районним центром зайнятості проводилась робота щодо залучення осіб, які 

перебували на обліку в службі зайнятості  до підприємницької діяльності, 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Протягом 10 місяців 

2014 року на обліку в Голованівському районному центрі зайнятості 

перебувало   2277 осіб з числа шукаючих роботу, з них мали статус 

безробітного 1329 осіб.  

Із загальної кількості: 

Працевлаштовані службою зайнятості 856 осіб, направлено на професійне 

навчання, підвищення кваліфікації 284 осіб. 
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Станом на 01.11.2014 на обліку в районному центрі зайнятості 

залишилось перебувати  351 безробітних. 

Протягом звітного періоду поточного року на підприємствами, 

установами та організаціями створено тимчасові робочі місця – 432, які були 

укомплектовані безробітними.   

В районному центрі зайнятості зареєстровано 90 трудових договори між 

фізичними особами та найманими працівниками. 

Протягом січня-жовтня  2014  року надійшла інформація  про 930 вільних 

робочих місць від   148 роботодавців. 

Управлінням економічного розвитку, торгівлі, промисловості, 

інфраструктури та житлово комунального господарства спільно з управлінням 

агропромислового розвитку райдержадміністрації, Центром підтримки та 

розвитку малого підприємництва постійно надаються консультації суб»єктам  

господарювання . 

Працює Дозвільний центр з видачі дозвільних документів. Протягом 9 

місяців звітного року  до Дозвільного центру зверталися 50 суб'єктів 

господарювання, 18  з яких, отримали інформаційно – консультативні послуги,  

а також  видано 21 дозвільних  документів та  11 відмовлено. 

         В минулому році відкрито Центр з надання адміністративних послуг, в 

якому беруть участь 14 учасників що будуть надавати адміністративні послуги. 

Структурні підрозділи працюватимуть за графіком. 

Графік доведений до членів – учасників. 

       Регламенти та інформаційні картки розроблені і надані учасниками до 

Центру. Заявник може скористуватися бланками через подання заяви 

        У закритій зоні постійно працюють державний адміністратор, 

адміністратор надання адміністративних послуг, які обробляють заяви і 

слідкувати за своєчасним терміном видачі довідок, дозволів і надатимуть 

консультації. 

         Також в даному центрі  надаватимуться 40 послуг через поштовий зв’язок. 

Громадяни не виїжджаючи із сільських населених пунктів зможуть отримати 

послуги. Цехом №7 «Укрпошта» розроблені регламенти і надані в кожне 

поштове відділення . З працівниками поштового зв’язку з даного питання 

проведено 2 семінари наради. 

           Є в наявності стенди, на яких розміщена законодавча інформація та 

скринька і книга для скарг де зможуть звернутися суб’єкти. 

        В подальшому ми плануємо модернізовуватися і розширити кількість 

учасників  та послуг. 

На даний час адміністратором центру зареєстровано 241 заява на надання 

адміністративної послуги. З них надано дозволів   40, інші це відмови та 

знаходяться на розгляді. 

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

30 з метою надання інформаційно-консультативних послуг суб’єктам 

підприємницької діяльності. Консультації надають спеціалісти управління 

економічного розвитку, торгівлі,  промисловості та інфраструктури, державний 
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реєстратор  реєстраційної служби, центру підтримки та розвитку 

підприємництва  

 Центром підтримки та розвитку підприємництва надано 16 консультацій 

з юридичних, фінансових питань та з питань відкриття власної справи. 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 462 (додається). 

 

Наступне питання «Про внесення змін до рішення районної ради 

від 13 грудня 2013 року № 370 «Про припинення комунальної організації 

«Побузька селищна лікарня» (код ЕДРПОУ 35272292) шляхом 

приєднання до Комунальної установи «Голованівська центральна 

районна лікарня» (код ЄДРПОУ 01995137).» 

Слово надається Сачук Валентині Михайлівні – головному лікарю 

КУ «Голованівська центральна районна лікарня» 

 

Сачук В.М.: 

 Шановні депутати! 

У зв’язку із кадровими змінами в Голованівській районній державній 

адміністрації необхідно внести зміни до складу комісії, яка була затверджена 

рішенням районної ради від 13 грудня 2013 року № 370 «Про припинення 

комунальної організації «Побузька селищна лікарня» (код ЕДРПОУ 

35272292) шляхом приєднання до Комунальної установи «Голованівська 
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центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ 01995137).», а саме вивести із її 

складу Кирилюк Наталію Костянтинівну, а ввести Бугаєнко Ольгу Петрівну. 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 463 (додається). 

 

Одинадцяте питання порядку денного «Про хід виконання програми 

реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

Голованівського району на 2009-2014роки.» 

Слово має Дудар Лілія Сергіївна - головний спеціаліст відділу 

фінансової, бюджетно-податкової політики, розвитку підприємництва та 

житлово-комунального господарства управління економічного розвитку, 

торгівлі, промисловості інфраструктури та житлово-комунального 

господарства районної державної адміністрації 

 

Дудар Л.С.: 

 Шановні депутати! 

Житлово-комунальне господарство Голованіського району – це 

багатогалузева сфера народного господарства, підприємства якої надають 

послуги з водопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, 

розвитку, поновлення утримання елементів благоустрою, озеленення, 

зовнішнього освітлення, утримання звалищ ТПВ, а також ритуальні послуги. 

Згідно зі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

органам сільських, селищних рад надані повноваження по управлінню 
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об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у 

комунальній власності відповідних  територіальних громад, по забезпеченню 

необхідного рівня та якості послуг населенню. 

У той же час ст. 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

передбачає повноваження місцевих державних адміністрацій по забезпеченню 

обслуговування населення житлово-комунальними послугами. Тому структура 

управління підприємствами галузі потребує удосконалення. 

У галузі житлово-комунального господарства району функціонує три 

підприємства, де  працюють 92 чол. 

На даний момент в районі існують: Голованівський комбінат комунальних 

підприємств, КП «Аква-Сервіс 07» смт Побузьке та КП «Перегонівка» с 

Перегонівка. 

За 10  місяців 2014 року КП «Аква Сервіс -07» виконало  слідуючі 

заходи: 

- відремонтовали та замінили водопровідні мережі по вул. 50 років Жовтня 

смт Побузьке – 400 погонних метрів на суму 10 тис. грн., по вул. Заводській – 

50 метрів  – 5 тис. грн. та по вул. Першотравневій – 150 погонних метрів на 

суму 10 тис. грн. 

- система водовідведення ремонтувалась на вул. Радянської армії та 

Першотравневій – 12 погонних метрів на суму 10 тис. грн. 

На підтримку підприємства з місцевого бюджету виділено 50 тис.грн, на 

даний час з них проплачено лише 30 тисяч. 

Дебіторська заборгованість населення станом на 01.10.2014 становить  

468,70 тисяч гривень. 

За пройдений період 2014 року КП «Голованівський ККП» 
відремонтувало та замінило 270 погонних метрів водогону: 

- вул. Леніна – вул. Колгоспна 120 м на суму 8 тис. 507 грн.; 

- вул. Шевченка (заміна труб, муфти, згонів, робота екскаватора) 60 м на 

суму 4 тис. 298 грн.; 

- вул. Лєрмонтова – 30 м. сумою 2 тис. 906 грн.; 

- вул. Аерофлотська – ХХІІ Партз’їзду 60 м на суму 4 тис. 677 грн. 

Загальна сума ремонту 20 тис. 390 грн. 

Фінансування витрат підприємства частково проводиться з місцевого 

бюджету із запланованих на 2014 рік 500 тис. грн., витрачено, на даний час – 

486 тис. грн. також отримано дотації на підтримку ККП – 150 тис.грн. Із 

кошторисних призначень селищної ради проводиться виплата зарплатні 

робітникам та оплата за використану електроенергію. 

Станом на 01.10.2014 заборгованість за послуги надані населенню 

становить 82,3 тис.грн., заборгованість по заробвтній платі – 98 825 грн., по 

бюджетним платежам 87 тис.грн. Збиток 153 тис.грн. 

У вересні місяці були проведені розрахунки підвищення тарифів на 

водопостачання, водовідведення та вивезення ТПВ, які були затверджені сесією 

Голованівської селищної ради шостого скликання від 15.10.2014. Нові тарифи 

ввійдуть у дію на 16 день з дня їх оприлюднення. 
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Вартість для населення: водопостачання – 8,56 грн/м
3
, водовідведення – 

7,39 грн/м
3
, вивезення твердих побутових відходів – 10,60 грн/м

3
.  

Вартість послуг для організацій: водопостачання – 11,00 грн/м
3
, 

водовідведення – 9,50 грн/м
3
, вивезення твердих побутових відходів – 52,87 

грн/м
3
. 

Комунальне підприємство «Перегонівка» здійснило ремонт 200 

погонних метрів по вул. Заводській, а також планується в 2015 році ремонт та 

заміна водопровідної мережі протяжністю 1 км. по вул. Ордженікідзе.  

В 2014 році придбали трактор МТЗ-6 за 20 тис. грн., обладнання ПЄ до 

нього за 3 тис.грн., запчастини для ремонту тракторів на суму 7 559 грн та 

шини також для тракторів 10 штук – 26 660 грн. 

Придбали два насоси на скважини марки ЦВЄ 6/5 на суму 5 400 грн. Також 

придбали комп’ютерну техніку – ноутбук 3890 грн та прінтер – 1800 грн. 

На підтримку підприємства з місцевого бюджету виділено 150 тис.грн, на 

даний час з них проплачено лише 140 тисяч. 

Виконком Перегонівської сільської ради 28.10.2014 затвердив нові тарифи, 

для населення – водопостачання 11,07 грн/м
3
 , вивезення ТПВ 14,22 грн/м

3
 , для 

інших споживачів – водопостачання 14,22 грн/м
3
 , вивезення ТПВ 50,83 грн/м

3
 

- за рахунок населення встановлено 99  лічильників холодної води, в 

загальному  встановлено по КП «Голованівський комбінат комунальних 

підприємств» - 1154 шт, КП «Аква Сервіс 07» - 2768 шт., в КП «Перегонівка» 

213 штук лічильників; 

Крім виконання заходів по ремонту та утриманню об'єктів водопостачання 

та водовідведення, виконано такі заходи: 

- поточний ремонт по вул..Шевченка смт Голованівськ на суму 30 тис. 

грн.,вул.Енгельса с. Ємилівка –на суму 30,00 тис грн., вул. Травнева с. Троянка 

також на суму 30,00 тис грн.  

- в січні 2014 року приватним підприємством «АВКУБІ» була проведена 

заміна старого котельного обладнання на новий сучасний котел, який працює 

на  пеллетах та дає змогу зменшити використання природних ресурсів для 

опалювання приміщення НВК «Молдовська загально-освітня школа І-ІІІ 

ступенів». 

 - КП «Голованівський комбінат комунальних підприємств» 19.09.2013 

виграло конкурс із перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних 

маршрутах. На даний час перевезення пасажирів відбувається нерегулярно 

оскільки відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 31 грудня 2013 року № 635-р тариф на перевезення 

пасажирів у приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні 

складає 0,30 грн за один кілометр проїзду та є економічно необґрунтованим та 

завдає значних збитків комунальному підприємству «Голованівський комбінат 

комунальних підприємств». 

Також повідомляємо, що з 29.05.2014 ТОВ «ВІЛЬШАНКА ТРАНС-

СЕРВІС», яке обслуговувало маршрути «смт Голованівськ – смт Побузьке», 

«смт Голованівськ – с Перегонівка», «с Лебединка – смт Голованівськ – ст. 

Голованівськ» анульовано ліцензію на перевезення пасажирів Управлінням 
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Укртрансінспекції у Кіровоградській області. На даний час проводиться 

активна робота з пошуку нового перевізника. 

Голованівською селищною радою розроблено проектно-кошторисну 

документацію на «Реконструкцію мереж водопостачання смт Голованівськ» 

протяжністю 3,2 км. Заявна кошторисна вартість 999,865 тис.грн. в тому числі 

монтажні роботи -765,048 тис.грн., інші 234,817 тис.грн. Ще одна проектно-

кошторисна документація вартістю в 1 млн. 700 тис грн.  розроблена на 

будівництво очисних споруд. 

При аналізі виконання програми хотілося б  висловити побажання: при 

формуванні бюджетів передбачити кошти на її виконання так як розпочинаючи 

з 2009 року по сьогоднішній час фінансування даної програми не відбувалося. В 

зв’язку з цим об’єкти житлово-комунального господарства знаходяться в не 

найкращому стані. 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 464 (додається). 

 

Наступне питання порядку денного «Про стан виконання програми 

сприяння створенню та функціонування об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків в Голованівському району на 2012-2014роки.» 

Слово має Дудар Лілія Сергіївна - головний спеціаліст відділу 

фінансової, бюджетно-податкової політики, розвитку підприємництва та 

житлово-комунального господарства управління економічного розвитку, 



 56 

торгівлі, промисловості інфраструктури та житлово-комунального 

господарства районної державної адміністрації 

 

Дудар Л.С.: 

 Шановні депутати! 

Сьогодні житлове господарство переживає значні труднощі. В останні 

роки спостерігається тенденція щодо погіршення технічного стану житлового 

фонду, його утримання. Кожний третій будинок потребує проведення 

капітального або поточного ремонту. Альтернативним варіантом утримання та 

експлуатації житлового фонду є нові форми самоорганізації населення – 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). 

ОСББ – це юридична особа, створена власниками для сприяння 

використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання 

неподільного та загального майна. 

Програма сприяння створення та функціонування об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у Голованівському районні на 2012-2014 роки була 

розроблена на підставі Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків» яка була затверджена 20 квітня 2012 року.  

Метою даної програми  є забезпечення  сприятливих умов для створення 

та функціонування  утримання багатоквартирних житлових будинків а також 

підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування 

конкурентного середовища на ринку комунальних послуг. Кожен мешканець 

повинен не тільки нести відповідальність за своє помешкання, але й адекватно 

ставитись до стану будинку в цілому, як спільної неподільної власності. 

На даний час в Голованівському районі у 2002 році створено одне 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків «Промінь» яке на 

належному рівні виконує свої функції. 

На території смт Побузького органами місцевого самоврядування 

неодноразово проводилися зустрічі з жителями багатоповерхових будинків, 

яким роз’яснювалися переваги створення та функціонування ОСББ, але жителі 

проти створення даного об’єднання.  

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 3 лютого 

2012 року № 34-р утворена робоча група з питань сприяння розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та затверджено положення про неї.  

Спеціалістами даної групи проводиться робота з населенням щодо 

створення нових ОСББ, а також на сайті Голованівської районної державної 

адміністрації висвітлена інформація щодо створення даних об’єднань, наведені 

аргументи та переваги на їх користь та зразки документів для створення ОСББ.  

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

 «утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 465 (додається). 

 

Наступне питання «Про затвердження районної комплексної 

програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 

АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015роки.» 

Слово для виступу надається  Дудник Антоніні Анатоліївні – 

начальнику управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації. 

 

Дудник А.А.: 

 Шановні депутати! 

Районна комплексна програма соціальної підтримки сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених 

учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2014-2015 роки розроблена в 

умовах проведення в Україні антитерористичної операції (далі – АТО). Тому 

виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, 

членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім’ям, члени яких 

загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-

матеріального стану зазначених категорій осіб.  

Надання допомог та пільг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, 

члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі списків, 

наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України 

(військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної 

гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Кіровоградській області тощо, та акта обстеження матеріально-побутових умов 

сім'ї, складеного органами місцевого самоврядування. 
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Дана Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому 

рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО 

та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, 

вшанування пам'яті загиблих героїв. 

Програма на даний час має найважливіше значення та потребує залучення 

фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів. 

 Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, 

членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, 

підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення 

ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з регіональними громадськими організаціями та іншими 

юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин. 

 Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та 

поважного ставлення до членів сімей загиблих та учасників АТО.  

 Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом: 

надання одноразової грошової допомоги пораненим учасникам АТО та 

сім'ям загиблих; 

 надання додаткових пільг, окрім передбачених законодавством; 

 надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі членам сімей 

загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та соціальних 

послуг; 

 забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня 

здоров'я учасників АТО, у тому числі шляхом залучення  денних стаціонарів; 

увічнення пам'яті загиблих героїв. 

 Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного, 

селищних, сільських бюджетів. 

 Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

 Термін виконання Програми – 2014-2015 роки, виконується в один етап. 

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування 

відповідно до чинного законодавства за рахунок місцевих бюджетів та інших 

джерел згідно із заходами, зазначеними у розділі VII. Також благодійної 

(спонсорської) допомоги та заходів, що не потребують фінансування. 

Члени сімей загиблих та члени сімей інвалідів потребують фінансової 

допомоги, частина з них – поліпшення житлових умов, а також психологічної 

підтримки. 

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з 

боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям 

загиблих учасників АТО, гідне вшанування пам'яті полеглих за Батьківщину. 

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень 

соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в 

родинах сімей загиблих (постраждалих) учасників АТО, а також дасть 

можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, 

сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань. 
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Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня 

довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до 

військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління. 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 466 (додається). 

 

Чотирнадцяте питання порядку денного «Про внесення змін до 

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

на 2014рік». 

 Слово для виступу надається Дудару Василю Серафимовичу – 

начальнику фінансового управління районної державної адміністрації 

 

Дудар В.С.: 

Шановні депутати! 

Підійшов кінець бюджетного року. Для того щоб закінчити його без 

заборгованостей, необхідно внести зміни  до рішення районної ради від 31 

січня  2014 року №382 «Про районний бюджет на 2014рік», а саме до видатків  

районного бюджету по загальному фонду за рахунок зменшення субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1333600 грн., збільшення 

інших дотацій до районного бюджету у сумі 91000 грн. та передачі коштів із 

загального фонду до спеціального фонду у сумі 32000 грн. 

А також, відповідно до п.8 рішення районної ради від 31 січня 2014 року 

№382 „Про  районний бюджет на 2014 рік ‖ необхідно затвердити 



 60 

розпорядження голови Голованівської райдержадміністрації від 10 жовтня 

2014 року №266-р «Про перерозподіл видатків субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій і допомог населенню», від 16 

жовтня 2014 року №277-р «Про перерозподіл обсягів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню  

на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот», 

від 21 жовтня 2014 року №283-р «Про перерозподіл обсягів  субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей і грошового забезпечення батькам», від 29 жовтня 2014 року 

№ 287-р «Про внесення змін до обсягів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню», від 07 

листопада 2014 року №307-р «Про внесення змін до розподілу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності на 2014 рік», від 17 

листопада 2014 року №315-р «Про зміни до видатків районного бюджету по 

головних розпорядниках бюджетних коштів на 2014 рік», від 03 грудня 2014 

року №323-р «Про перерозподіл видатків  субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату  допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям». 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 467 (додається). 
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 Наступне питання «Про звіт голови районної ради». 

 

Шановні депутати, присутні! 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає 

обов’язок голови районної ради не менше одного разу на рік звітувати перед 

радою про свою діяльність. Такий публічний звіт перед депутатами і 

виборцями дає можливість оцінити результати нашої спільної роботи, і 

намітити плани на майбутнє. 

Кінець 2013року та 2014рік видалися складними для нашої Держави, так і 

для нашого району зокрема. Революція гідності, падіння влади Януковича, 

анексія кримського півострова, зміна обласного  та районного керівництва, 

антитерористична операція на сході країни, численні жертви, поранені, біженці 

– десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч?... Що діється в країні зрозуміти дуже 

важко. 

Незважаючи на це, і маючи таку нагоду я хочу подякувати депутатському 

корпусу, за те що не зламались та не приймали незаконних рішень.  Я хочу 

впевнено вам заявити, що нам вдалося контролювати ситуацію в районі,  

зберегти злагоду і порозуміння у суспільстві, відшукати оптимальні варіанти 

співпраці гілок влади, політичних сил та громадськості. Я не уникав відповідей 

на гострі запитання, не ухилявся від критики та не хизувався власними 

напрацюваннями, а навпаки, прагнучи залишатись максимально відкритим і 

доступним у своїй діяльності, об’єднував зусилля задля вирішення важливих 

питань життєзабезпечення району та розвитку місцевих громад. 

Протягом звітного  періоду нам вдалося забезпечити виконання 

першочергових завдань: з формування та наповнення районного бюджету, 

забезпечення  потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних 

установ, відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та 

розміру мінімальної заробітної плати,   проведення своєчасних та в повному 

обсязі розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються 

бюджетними установами. Також не в повній мірі, але все-таки  здійснюється 

фінансування районних програм, кошті на які передбачені у районному 

бюджеті, розроблено  та ухвалено низку ефективних рішень щодо розвитку 

різних галузей району. 

Звичайно, ця проведена робота  була  неможлива без злагодженої 

співпраці депутатського корпусу, структурних підрозділів 

райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України 

в районі та просто небайдужих громадян району. 

Тому щиро вдячний усім вам за розуміння, підтримку та роботу, яка буде 

продовжена, сподіваюсь,  і надалі. 

Далі, що стосується безпосередньо діяльності моєї та  районної ради. 

У  звітному  періоді проведено 6 пленарних засідань, із яких 2 позачергових,  

ухвалено 70 рішень. 

Пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань обговорювались на 

засіданні Президії районної ради, узгоджувались з постійними комісіями. В 
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ході підготовки до сесій бралися до уваги рекомендації депутатів ради та 

ініціативної групи від громадськості. 

Всі пленарні  засідання проходили організовано, відкрито і гласно, із 

залученням необхідних фахівців, представників засобів масової інформації, 

керівників районних служб, начальників відділів та управлінь районної 

державної адміністрації, сільських та селищних голів. Деякі засідання 

проходили за участі громадських активістів у неординарному форматі.  

Перевага надавалась розгляду та обговоренню найбільш актуальним 

питанням: затвердження районного бюджету та внесення змін, прийняття 

програм соціального-економічного розвитку, освітянських, соціальних  та 

заслуховування звітів про їх виконання, питання щодо комунального майна, та 

інші. 

Протягом 2014року радою приймались рішення щодо управління 

спільною власністю територіальних громад сіл та селищ району. Так,  п’ятьом 

установам,  які фінансуються з державного бюджету спільне майно надано в 

безоплатне користування. В оренду надано шістьом установам та встановлено 

орендну плату 1гривня за 1 кв.м. у рік.  Трьом установам рішенням сесії надано 

дозвіл на передачу приміщень комунальної власності в безоплатне 

користування. Продовжено термін перебування на посадах трьом керівникам 

комунальних закладів, та внесено зміни до статутів закладів.  

Проведено реорганізацію Трудового архіву Голованівського району та 

утворено Об’єднаний Трудовий архів селищних, сільських рад району, який 

утримується за рахунок коштів бюджетів сільських та селищних рад. 

Протягом року на розгляд ради було  підготовлено та внесено у встановленому 

законодавством України порядку проекти регуляторних актів «Про 

затвердження переліку платних послуг та тарифів на них, що надаються 

закладами культури заснованими на спільній власності територіальних громад 

сіл та селищ району» та «Про встановлення щомісячного розміру батьківської 

плати за навчання у комунальних закладах «Голованівській районній дитячій 

школі мистецтв  та Побузькій дитячій  музичній школі».  

Незважаючи на те, що в системі рад не передбачено владної вертикалі, 

районна рада виступає координатором у спільній діяльності районної та 

сільських, селищних рад, які представляють на місцях не тільки владу, а й 

виступають безпосередніми носіями інтересів територіальних громад. 

З метою вироблення узгоджених пропозицій з питань діяльності 

місцевого самоврядування, обміну досвідом роботи, визначення спільних 

підходів до розв’язання нагальних проблем, уже не перше скликання районної  

ради продовжує результативно працювати Координаційна рада з питань 

місцевого самоврядування при голові районної ради. В 2014році   році  

проведено 3 засідання,   на яких  обговорювали шляхи розвитку місцевого 

самоврядування, удосконалення законодавства, формування місцевих бюджетів 

та найболючіші питання у роботі рад: 

- Про здійснення селищними та сільськими радами повноважень 

щодо ефективного використання майна, що належать до 

комунальної власності територіальних громад 
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- Про поліпшення санітарного стану територій та благоустрою 

населених пунктів Голованівського району шляхом організації 

вивезення твердих побутових відходів з їх роздільним збором  

- Про стан інвентаризації земельного фонду та нормативно-грошової 

оцінки земель населених пунктів району; 

- Про ремонт та утримання доріг комунальної власності сільських та 

селищних рад району та механізм взяття їх на баланс; 

- Про стан пасажирського обслуговування населення, та інші. 

У 2014році мною видано 95 розпоряджень голови районної ради. За цей 

же період до районної ради надійшло 550 документів та направлено установам, 

організаціям, підприємствам – 270.   

Робота по зверненню громадян є актуальним питанням сьогодення, і 

проводиться в районній раді відповідно до вимог Закону України «Про 

звернення громадян» та інших нормативних актів. Звернення громадян 

проявляється у двох формах: особистий прийом, який я здійснюю у визначенні 

дні та при необхідності щоденно та письмові зверненні. Аналіз статистичних 

даних свідчить проте, що кількість звернень громадян до районної ради є  

значною. Всього надійшло звернень – 89, з яких 26 письмових та 63 громадяни 

побувало на особистому прийомі.  Порівняно з 2013роком кількість звернень 

громадян зросла майже удвічі. Слід відмітити, що найбільше звернень 

стосувалось земельних питань,  пасажирських перевезень та про збереження 

освітніх закладів. Також  громадян хвилюють питання  роботи закладів охорони 

здоров’я, пенсійного забезпечення, надання матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових проблем.  У зв’язку  з внесенням змін до 

чинного законодавства надійшло 5 колективних звернень від педагогічних 

працівників району про  зменшення надбавки за престижність праці.  Всі 

звернення що надходили до районної ради розглядались  та надавались 

відповідні доручення виконавцям. Автори звернень обов’язково повідомлялись 

про результати розгляду.  

Упродовж звітного періоду мною проведені  численні зустрічі, наради, круглі 

столи, а саме: 

 з керівниками сільськогосподарських товариств та фермерами району по 

налагодженню співпраці органів влади з землекористувачами;  

з представниками Українського фонду соціальних інвестицій щодо 

проведення конкурсу на отримання спів фінансування із Українського фонду 

соціальних інвестицій; 

з перевізниками м. Біла Церква, який  бажає здійснювати перевезення 

пасажирів на міських автобусних маршрутах у Голованівському районі; 

з представниками громадських організацій та політичних партій району щодо 

обговорення можливих заходів по роботі з населенням району щодо 

недопущення будь-яких проявів сепаратизму і зазіхань на територіальну 

цілісність України, забезпечення миру та спокою; 

з керівниками релігійних громад, де обговорили низку актуальних питань, які 

торкаються розвитку релігійних громад та можливі подальші формати 

співпраці між церквами та владою,  
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з трудовими колективами установ та організацій, та інші. 

Приймав участь у засіданнях колегій Обласної державної адміністрації, 

пленарних засідань сесії Обласної ради та інших обласних засіданнях, форумах. 

Шановні депутати! 

Так, нелегкі часи ми проживаємо. Але все ж таки, дивлячись з оптимізмом у 

майбутнє, гадаю, що війна має  колись скінчитися, влада запровадить   глибинні  

реформи у політичній, економічній і управлінській сферах, ради на місцях 

отримають не тільки нові повноваження а і більше ресурсів.  

Владі не прийдеться «відшукувати» кошти у спонсорів на шкільні автобуси, 

харчування дітей,  проведення капітальних та поточних ремонтів соціальних 

об’єктів (лікарень, шкіл, дит. садків, ФАПів). Врешті-решт ми повинні до цього 

прийти, до нормального життя, до розвитку сільських територій, до 

європейських заробітних плат, достатнє фінансування з боку Держави!   

Сподіваюсь і вірю, що так і буде! 

Але ми в найближчій перспективі  під час формування районного бюджету 

на 2015рік зобов’язані повернутися до   започаткованих  нами програм з 

освітлення вуличних мереж, створення комунальних підприємств в 

територіальних громадах, розбудову об’єктів соціальної інфраструктурі.  

Дякую за увагу! 

 

Виступили: депутат Грушецький А.Г. та Лісовська Т.А., які запропонували 

прийняти відповідні міри щодо здійснення контролю за наявністю та 

використанням безхазяйного майна на території Голованівського району. 

Голова районної ради: 

 Слово для виступу надається Ткаченко Ігорю Сергійовичу – голові 

районної державної адміністрації. 

 

Ткаченко І.С.: 

 Шановні депутати! 

 Думаю, що даний звіт повинен був бути заздалегідь розданий депутатам 

для розгляду та обговорення. Я беру на себе зобов’язання і наголошую на тому, 

що голова районної ради примушував депутатів районної ради голосувати за 

звернення до Президента України Януковича, які приймались в лютому 2014 

року. Після призначення мене на посаду голову районної державної 

адміністрації, він не намагався розрядити обстановку, а навпаки її накаляв. Він 

не намагався співпрацювати зі мною, а працював тільки з моїми заступниками. 

 

Виступили: депутати Леонов І.О., Кулик Л.Л. та Молдовський сільський 

голова Белінська Г.В., які наголосили на неправдивості даної інформації та 

повідомили, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» голова районної ради раз на рік звітує про роботу ради та 

запропонували не відхилятись від розгляду даного питання. 

 

Голова районної ради: 
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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»     - 34 

«проти»    - 01 

«утримались»   - 01 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 34 

«проти»    - 01 

«утримались»   - 01 

Прийняте рішення № 468 (додається). 

 

 Шістнадцяте питання порядку денного «Про стан виконання 

Програми розвитку місцевого самоврядування Голованівського району на 

2013-2015роки». 

 Слово має Козак Володимир Володимирович – заступник голови 

районної ради. 

 

Козак В.В.: 

Шановні депутати! 

З метою  створення належних умов роботи органів місцевого 

самоврядування різних рівнів у Голованівському районі, надання допомоги в 

процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-

економічних умов та сприяння їх діяльності в цілому  затверджено Програму 

розвитку місцевого самоврядування Голованівського району на 2013-2015роки. 

Програма спрямована на подальший розвиток місцевого самоврядування 

в районі, як важливої складової становлення громадянського суспільства, 

зміцнення засад місцевого самоврядування. 

Строк дії Програми – 3 роки. 

Не дивлячись на постійний брак коштів, все ж таки відбувались позитивні 

процеси щодо виконання програми. Так, всі сільські та селищні ради 

підключені до  мережі Інтернет, мають електронну пошту, що дає змогу вчасно 

надсилати та отримувати необхідну інформацію. 5 сільських рад  мають нову 

комп’ютерні техніку. В Красногірській сільській раді зроблено поточний 

ремонт приміщення сільської ради, відновлено централізоване опалення. В 
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Побузькій селищній та  Перегонівській сільській раді встановлено нові котли 

для опалення приміщення   рад. 

Районна рада провела поточний ремонт ганку адміністративного 

приміщення районної ради на суму – 7992.00грн., закупила віконні 

енергозберігаючі блоки також для адмін. Приміщення на суму 45004тис. грн., 

куплено та встановлено кондиціонер в сесійному залі районної ради – 26500тис. 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 469 (додається). 

 

По питанню «Про затвердження технічних документацій з 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок» слово надається Рибаку 

Ігорю Федоровичу – начальнику відділу Держземагентства у 

Голованівському районі 

 

Рибак І.Ф.: 

 Шановні депутати! 

 Відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель» технічна 

документація з бонітування грунтів, економічної оцінки земель та нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок та нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок, розташованих за межами населених пунктів, затверджується 

районними радами. 
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 До Вашої уваги пропонуються технічні документації  з нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок, які надаються в оренду і підлягають 

затвердженню, а саме: 

- гр. Бербезі М.Ф. та Бербезі В.П. для ведення городництва на 

території Перегонівської сільської ради; 

- ТОВ «Регіональні інвестиційні технології» для розміщення та 

експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користування надрами на території 

Липовеньківської сільської ради; 

- ПСП «Екоресурс» для розміщення міні-заводу по утилізації 

нафтопродуктів на території Побузької селищної ради. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 

 Шановні депутати! 

 Пункт 2 та 3 проекту рішення «Про затвердження технічних 

документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок», щодо 

затвердження технічних документацій  з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, які надаються в оренду ТОВ «Регіональні інвестиційні 

технології» для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами на 

території Липовеньківської сільської ради та ПСП «Екоресурс» для розміщення 

міні-заводу по утилізації нафтопродуктів на території Побузької селищної ради 

були доповнені до проекту рішення згідно рекомендації постійної комісії 

районної ради з питань аграрної політики та раціонального використання 

земель. 

 На підставі пункту 3.5.7. Регламенту районної ради необхідно 

проголосувати за рекомендацію постійної комісії щодо внесення до проекту 

рішення вказаних пунктів. 

 

 А також, відповідно до статті 14 Закону України «Про засади запобігання 

та протидії корупції» та у зв’язку з тим, що надійшло повідомлення депутата 

Голованівської районної ради Бербеги О.В. про наявність конфлікту інтересів 

при прийняті рішення щодо затвердження нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок гр. Бербезі М.Ф та  Бербезі В.П., які є його близькими 

родичами, а саме мати та батько, депутат Бербега О.В. участі у голосуванні при 

прийнятті даного рішення не приймає. 

 

Прошу голосувати за рекомендацію постійної комісії районної ради. 

Результати голосування: 

«за»     - 35 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 
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Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені.  

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 35 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 35 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 470 (додається). 

 

Наступне питання порядку денного «Про внесення змін до районної 

цільової соціальної програми «Молодь Голованівщини». 

Слово надається Гонтюк Наталії Борисівні – завідувачу сектору 

молоді та спорту районної державної адміністрації. 

 

Гонтюк Н.Б.: 

 Шановні депутати! 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 

2009року №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2009-2015 роки та до Указу президента України 

необхідно внести зміни до районної  цільової соціальної програми «Молодь 

Голованівщини на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням районної ради від 

18 березня 2011 року № 53 а саме: в пункті 8 графі 3 замінити «Придбання та 

вручення подарунків дітям пільгових категорій, та кращим вихованцям дитячо-

юнацької спортивної школи» читати «Придбання та вручення подарунків дітям 

пільгових категорій,дітям батьки яких загинули, постраждали або беруть 

безпосередню участь в антитерористичній операції та забезпечення її 

проведення(учасники АТО), дітям внутрішньо переміщених осіб, та кращим 

вихованцям дитячо-юнацької спортивної школи»; в пункті 8 графі 10 суму 

«7,0» замінити на «21,0», в пункті 8 графі 7 суму «35,0» замінити на «87,5», в 

графі  11суму «7,5» замінити на «25,0», в графі 12 суму «8,0» замінити на «25,0». 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради: 
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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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 471 (додається). 

 

Дев’ятнадцяте питання порядку денного «Про  безоплатну передачу 

майна.» 

Слово для виступу надається Козаку  Володимиру Володимировичу 

– заступнику голови районної ради.  

 

Козак В.В.: 

 Шановні депутати! 

 Розглянувши рішення сільських рад Голованівського району щодо 

передачі майна з комунальної власності територіальних громад до спільної 

власності територіальних громад сіл та селищ району, пропоную надати згоду 

на передачу даного майна, а саме: 

- спортивного майданчика, що знаходиться на території села 

Молдовка; 

- дитячого ігрового комплексу та розвідувально-експлуатаційної 

свердловини, що знаходяться на території села Люшнювата; 

- дитячого ігрового майданчика, що знаходиться на території села 

Журавлинка. 

Вказані об’єкти будуть взяті на баланс відділу освіти Голованівської 

районної державної адміністрації. 

Дякую за увагу. 

  

Голова районної ради: 
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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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 472 (додається). 

 

Останнє питання порядку денного «Про  роботу постійних комісій 

Голованівської районної ради VІ скликання.» 

Слово має Бербега Олег Володимирович – голова постійної комісії 

районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, 

зв’язків з органами місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою. 
 

Бербега О.В.: 

 Шановні депутати! 

Я не затримаю багато вашої уваги, мій звіт буде дуже короткий, без 

статистичних сухих цифр але змістовний. 

Відповідно до Плану роботи районної ради  на 2014рік» питання «Про 

роботу постійних комісій Голованівської районної ради VІ скликання» 

включено до порядку денного ХХХІІІ сесії. 

Відповідно до рішення ІІ сесії Голованівської районної ради в районній 

раді утворено 7 постійних комісій. 

Основна форма роботи постійних комісій – це засідання для вивчення, 

попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, 

здійснення контролю за виконанням рішень ради. 

Як свідчить проведений аналіз діяльності постійних комісії районної ради VІ 

скликання, можна стверджувати, що основну свою функцію проведення 

засідань для розгляду профільних питань перед пленарним зсіданням ради вони 

виконують. 
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Але, повинен сказати про дуже низку явку відвідувань депутатами 

засідань постійних комісії на протязі 2014року. 

Розумію, що депутати районної ради виконують свою діяльність на 

громадських засадах, все ж таки таке відношення не є нормальним. У своїй 

сукупності депутати представляють громаду, кожен депутат, зокрема, є 

представником власне виборців свого округу, представником своєї професійної 

чи соціальної ланки суспільства, представником політичної сили. Тому виборці 

чекають від свого депутата виконання певних дій і реалізацій ідей, за які саме 

його обрали депутатом.  

І якщо ми чуємо від виборців нарікання на місцеву владу, що вона не 

може вирішити того чи іншого питання, не ефективно витрачає кошти, 

призначає на посад не тих людей тощо, то ці нарікання стосуються і нас з вами. 

Ми, як депутати районної ради  маємо налагодити постійний зв’язок з 

виборцями через зустрічі, листування тощо, доводити до відома громади 

інформацію про діяльність ради, прийняті рішення. 

Сьогодні ситуація не тільки змінюється в країні, змінюється і суспільство 

і громадяни. Тому, прошу депутатів Голованівської районної ради VІ скликання 

бути відповідальними, активнішими, ініціативними, більш ефективно 

використовувати надані законом права щоб виправдати довіру своїх виборців 

та починати змінювати своє життя. Маємо врешті-решт починати діяти не на 

словах, а конкретно – кожний на своєму місці, в міру своїх можливостей і 

сумління. 

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»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 36 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 
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Прийняте рішення № 473 (додається). 

 

 

Голова районної ради: 

 Шановні депутати! 

 Відповідно до пункту 8.1.7. Регламенту районної ради інформую про 

зміни в складі депутатської фракції «Партії Регіонів», а саме надійшли заяви від 

депутатів районної ради Миндаля В.С., Леонова І.О., Цилюрик Л.В. про вихід із 

фракції. 

 

 

 

 

Всі питання, які виносилися на розгляд тридцять третьої сесії районної 

ради шостого скликання, розглянуто. 

Тридцять третю сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 

 


