
                                                               

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  
 

П Р О Т О К О Л  
 

пленарного засідання тридцять четвертої сесії районної ради 
VІ скликання  

 
30 січня 2015 року        смт. Голованівськ  
 
Засідання розпочалося – 10.00 
Засідання завершилося – 11.40 
 
Усього депутатів – 48 
Присутні - 31 
Відсутні -  17 
 
Президія: 
Чушкін Олексій Іванович – голова Голованівської районної ради. 
Козак Володимир Володимирович – заступник голови районної ради.  
 
Головує: Чушкін О.І. – голова районної ради.  
 
Голова районної ради:  
 
На сесії присутні, згідно з даними реєстрації   31 депутатів. 
Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 
Тридцять четверту 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 четвертій сесії районної ради пропонується розглянути наступні  
питання:    
 
Вносить питання: голова районної ради. 
1.Про план роботи районної ради на 2015 рік. 
    Інформація: Козака Володимира Володимировича – 
    заступника голови районної ради. 
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Вносить питання: голова районної ради. 
2. Про стан законності, заходів щодо її зміцнення та результати діяльності 
прокуратури Голованівського району на території  району за 2014 рік. 

Інформація: Сіренченко Ольги Іванівни – прокурора 
Прокуратури Голованівського району.                     . 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
3. Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної підтримки 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і 
поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки. 

    Інформація: Моренець Надії Іванівни  – заступника  
    начальника управління соціального захисту населення 
    районної державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 
4. Про звіт про виконання районного бюджету на 2014 рік. 

    Інформація: Дударя Василя Серафимовича –   
    начальника фінансового управління районної  
    державної адміністрації. 
 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 
5. Про районний бюджет на 2015 рік. 

Інформація: Дударя Василя Серафимовича – 
начальника фінансового управління районної державної 
 адміністрації. 

 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
6. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2015 
рік.» 

Інформація: Дударя Василя Серафимовича – 
начальника фінансового управління районної державної 
 адміністрації. 
 

Вносить питання: голова районної ради. 
7. Про передачу комунального майна в оренду. 
    Інформація: Козака Володимира Володимировича – 
    заступника голови районної ради. 
 
Вносить питання: голова районної ради. 
8. Про затвердження витрат на утримання районної ради на 2015 рік. 
    Інформація: Козака Володимира Володимировича –
    заступника  голови районної ради. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
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9. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій оцінці 
земельних ділянок на території Крутеньківської сільської ради. 
    Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника 
    відділу Держземгагентства у Голованівському  
    районі. 
 
Вносить питання: районна державна адміністрація. 
10. Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій оцінці 
земельних ділянок, які надані в оренду АФ «Хлібороб» ТОВ на територіях 
Грузької, Крутеньківської та Межирічківської сільських рад, гр. Кирилюку С.С. 
на території Троянської сільської ради, гр. Рибаку Ф.В. на території 
Межирічківської сільської ради. 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника 
відділу Держземгагентства у Голованівському    районі. 

 
 Питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних постійних 
комісіях. 
 
 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку денного 
сесії і прийняти його за основу. 
 
Чи є інші пропозиції? 
Немає. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 
Немає. 
 
Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«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. 
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 Перше питання порядку денного «Про план роботи районної ради на 
2015 рік». 
 Слово для виступу надається Козаку Володимиру Володимировичу – 
заступнику голови районної ради. 
  
Козак В.В.: 

Шановні депутати! 
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та статті 32 Закону України « Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» нам необхідно 
затвердити план роботи районної ради на 2015 рік та план діяльності районної 
ради з підготовки регуляторних актів на 2015 рік. Вам роздані проекти даних 
планів. План включає в себе основні питання, які розглядаються щорічно та 
звіти про виконання районних програм. Він коригується перед скликанням 
сесій.  
 
Голова районної ради: 
Запитання є ? 
 
Виступили: депутат Яровий О.В., який запропонував зачитати проект плану 
районної ради на 2015 рік. 
 
Голова районної ради: 
Прошу проголосувати за дану пропозицію. 
Результати голосування: 
«за»     - 3 
«проти»    - 28 
«утримались»   - 00 
Не прийнято. 
 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені.  
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 30 
«проти»    - 01 
«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»     - 30 
«проти»    - 01 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 474 (додається). 
 

Наступне питання порядку денного «Про  стан законності, заходів 
щодо її зміцнення та результати діяльності прокуратури Голованівського 
району за 2014 рік». 

Слово для виступу надається Сіренченко Ользі Іванівні – прокурору 
Прокуратури Голованівського району. 

 
Сіренченко О.І.: 
Шановний Олексію Івановичу, депутати, присутні! 

На виконання ст. 51-1 Закону України «Про прокуратуру» я проінформую 
про стан законності, заходи  щодо її зміцнення та результати діяльності 
прокуратури району за 2014 рік. 

Так, прокуратурою району у межах повноважень, передбачених ст. 121 
Конституції України, впродовж 2014 року вживались заходи щодо покращення 
прокурорсько-слідчої діяльності, реального усунення порушень законів, 
поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до 
відповідальності, забезпечення відшкодування завданої шкоди. 

Так, протягом 2014 року прокуратурою району проведено координаційну 
та 2 міжвідомчі наради, на яких обговорено питання щодо стану злочинності в 
районі та вироблено скоординовані заходи, спрямовані на її подолання. Крім 
того, при прокуророві району проведено 23 оперативні наради, на яких 
заслухано питання стану розслідування кримінальних проваджень слідчими СВ 
Голованівського РВ УМВС України в області, питання нагляду за додержанням 
та застосуванням законів, тощо. 

Аналіз злочинності в Голованівському районі свідчить  про те, що її рівень 
дещо зменшився. Так, у 2014 році на території району зареєстровано 315 
злочинів, що на 18,4 % менше ніж за аналогічний період минулого року - 386), з 
них 104 – тяжкі та особливо тяжкі.   

Необхідно звернути увагу на покращення роботи з розкриття  та 
розслідування вчинених злочинів, - так, питома вага скерованих до суду 
кримінальних правопорушень, облікованих у звітному періоді складає 41,0%, 
при загальнообласному показнику 31,4%.  
  В той же час, не  приділяється  належна  увага  розкриттю  злочинів  
минулих  років. На даний час за районом рахується як нерозкриті 4 умисні 
протиправні заподіяння смерті іншій людині, вчинені у минулих роках. 

Також, слід  зазначити, що не зважаючи на зменшення злочинності у 2014 
році порівняно з 2013 роком, зменшення кількості вчинених вбивств, 
зґвалтувань, ДТП, відбулось збільшення вчинених шахрайств (+12%), злочинів 
проти довкілля (в 4 рази), проти громадської безпеки (в 2 рази). 
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Загалом про закінченим правоохоронними органами району 
кримінальним провадженням за 2014 рік завдано збитки на загальну суму 282 
тис грн., відшкодовано 195 тис грн. 

Звертає на себе увагу значне збільшення рецидивної злочинності. Так, 
питома вага вчинених повторно злочинів порівняно з минулим роком склала 
35,5% (проти 22,5%), групою осіб – 8,4% проти 3,9%, в стані алкогольного 
сп’яніння – 30,3% проти 23%. Зазначене свідчить про необхідність у 2015 році 
зосередити увагу органів, що виконують покарання та які здійснюють 
профілактику злочинів на протидії злочинності у вказаних сферах. В той же 
час, впродовж останніх років існує стійка тенденція до зменшення злочинності 
серед неповнолітніх – 22,5% проти 35,5%. 

 Упродовж  2014 року   в провадженні правоохоронних органів району 
перебувало 777 кримінальних проваджень. З них:  закінчено провадженням – 
385, з направленням обвинувального акту до суду - 107, 5 - з клопотанням про 
звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності. 
 Кримінальні провадження (крім 2) закінчено у передбачений законом 
строк. 
 Прокуратурою району упродовж півріччя  скасовано 11  незаконних 
постанови слідчих правоохоронних органів району про закриття кримінальних 
проваджень,  надано 123 письмові  вказівки  по кримінальних провадженнях. 

Вживались  заходи   щодо  забезпечення законності діяльності  на даному  
напрямку, - так протягом півріччя прокуратурою  району  внесено 9  документів 
реагування, за  результатами  розгляду  яких  8   працівників ОВС  притягнуто  
до  дисциплінарної  відповідальності .  

Також, прокуратурою району у сфері захисту прав громадян та інтересів 
держави за 2014 рік зареєстровано 6 кримінальних проваджень на пріоритетних 
напрямах економіки, 4 з яких розслідувано та направлено до суду, розглянуто із 
вжиттям заходів 109 подань, за документами прокурорського реагування 
притягнуто до дисциплінарної відповідальності 87 службових осіб органів 
державної влади та місцевого самоврядування, а т.ч. 13 – органів контролю, 
скасовано 7 незаконних актів, в сфері захисту прав громадян та інтересів 
держави заявлено позовів на загальну суму 400 тис грн., поновлено права 102 
осіб. 

У сфері нагляду за додержанням законів про адмінправопорушення 
прокуратурою району розпочато 1 кримінальне провадження, внесено 10 
подань про усунення порушень вимог законів, які розглянуті та задоволені, за 
документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 8 
посадових осіб, відшкодовано 74 тис. грн. 

У сфері представництва інтересів громадян та держави в судах 
прокуратурою району з початку року заявлено позови на загальну суму 6625 
тис грн., з яких на даний час задоволено на 111 тис грн., інші перебувають на 
розгляді. З задоволених позовів реально виконано рішення судів на суму 216 
тис грн.  
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Працівниками прокуратури району забезпечено участь у розгляду 140 
кримінальних проваджень судом, в тому числі: 42 – у розгляді питань, 
пов’язаних з їх виконанням. 

Працівниками прокуратури забезпечено розгляд 119 звернень громадян,  
здійснено 3 виступи у ЗМІ щодо проведеної роботи. 

На даний час, враховуючи прийняття ВРУ нового Закону України «Про 
прокуратуру» органами прокуратури зосереджено увагу на представництві 
інтересів громадян та держави в суді, здійснення належного процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням. Так, лише з початку поточного року 
пред’явлено до суду позовів та підтримуються позовні вимоги на суму більше 
350 тис грн., працівниками прокуратури району підтримується державне 
обвинувачення у кримінальних справах зі збитками близько 400 тис. грн., в 
тому числі 2 кримінальні провадження про злочини, передбачені ст. 115 КК 
України, скоєні в умовах неочевидності.  
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради: 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені.  
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 475 (додається). 
 

 Третє питання порядку денного «Про внесення змін до районної 
комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 
АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2014 – 2015 роки.»  
 Слово для виступу надається Моренець Надії Іванівні –  заступнику 
начальника управління соціального захисту населення районної державної 
адміністрації. 
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Моренець Н.І.: 
 Шановні депутати! 
 Районна державна адміністрація просить внести зміни до районної 
комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО 
та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2015 роки, а саме п.1,6,7,8 розділу УІІ 
«Напрями реалізації та заходи Програми» викласти в новій редакції, а саме 
надавати одноразову матеріальну допомогу сім’ям загиблих учасників АТО та 
учасникам АТО, які отримали поранення, контузії, каліцтва чи травми під час 
проведення АТО, згідно з порядком, розробленим райдержадміністрацією: 
сім’ям загиблих – 2000 грн; пораненим, та тим учасникам АТО, які отримали 
контузії, каліцтва чи травми під час проведення АТО – 1000 грн. Забезпечити 
безкоштовним оздоровлення та участь відпочинком дітей учасників АТО, в 
тому числі дітей загиблих учасників АТО. Забезпечити безкоштовним 
одноразовим харчуванням учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів, з числа дітей учасників АТО та дітей, загиблих учасників. 
Забезпечити безкоштовним триразовим харчуванням вихованців дошкільних 
навчальних закладів з числа дітей учасників АТО та дітей, загиблих учасників 
АТО. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради: 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені.  
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 476  (додається). 
 
  
 Четверте питання «Про звіт про виконання районного бюджету на 
2014 рік». 
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 Слово для виступу надається Дударю Василю Серафимовичу – 
начальнику фінансового управління районної державної адміністрації. 
 
Дудар В.С.: 
 Шановні депутати! 
 На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
відповідно до статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
пропоную затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2014 рік по 
доходах в сумі 134181,8 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 128024,7 
тис.грн., по спеціальному фонду – 6157,1 тис.грн.; по видатках – у сумі 
131490,5 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 127631,2 тис.грн., по 
спеціальному фонду – 3859,3 тис.грн. А також, на підставі пункту 8 рішення 
районної ради від 31 грудня 2013 року № 382 «Про районний бюджет на 2014 
рік» необхідно затвердити розпорядження голови Голованівської районної 
державної адміністрації від 24 грудня 2014 року № 344-р «Про затвердження 
розподілу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання 
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів». 
Дякую за увагу.  
 
Голова районної ради: 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені.  
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  477  (додається). 
 
 Наступне питання «Про районний бюджет на 2015 рік». 
 Слово для виступу надається Дударю Василю Серафимовичу – 
начальнику фінансового управління районної державної адміністрації. 
 
Дудар В.С.: 
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 Шановні депутати! 
Проект рішення «Про районний бюджет на 2015 рік» розроблений на 

основі реформованого податкового та бюджетного законодавств, відповідно до 
норм чинних Податкового і Бюджетного кодексів України, Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2015 рік» та інших законодавчих актів. 
Видатки на загальну освіту та медицину цього року будуть здійснюватись за 
рахунок цільових коштів з державного бюджету. Тому, до районного бюджету 
на 2015 рік враховується: освітня субвенція в розмірі 32 млн.грн., медична 
субвенція в розмірі 19 млн.грн. та 24 млн.грн. – податок з доходів фізичних 
осіб, який надходить до районного бюджету (власні кошти). 

Доходи районного бюджету на 2015 рік обраховано у сумі 110946,8 
тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 
109750,6 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – у сумі 
1196,2 тис.грн. згідно з додатком 1 до проекту рішення. Видатки районного 
бюджету становлять 110946,8 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду 
районного бюджету у сумі 109740,6 тис.грн. та видатки спеціального фонду 
районного бюджету у сумі – 1206,2 тис.грн. Профіцит районного бюджету 
встановлено в сумі 10,0 тис. грн.. та дефіцит спеціального фонду районного 
бюджету – 10,0 тис.грн. А також пропонується визначити обротний залишок 
бюджетних коштів районного бюджету у сумі 480,0 тис.грн. та затвердити 
резервний фонд у сумі 152,2 тис.грн. На реалізацію районних програм у складі 
видатків вказана сума 1854,2 тис.грн. 

Захищені видатки загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх 
економічної структурою встановити: 

оплата праці працівників бюджетних установ; 
нарахування на робітну плату; 
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
забезпечення продуктами харчування; 
оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 
поточні трансферти населенню; 
поточні трансферти місцевим бюджетам. 
Відповідно до закону України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» у І кварталі 2015 
року буде передано субвенцію місцевим бюджетам на утримання дитячих 
дошкільних установ та закладів культури розраховану відповідно до поданого 
на затвердження порядку розподілу субвенції між місцевими бюджетами на 
утримання даних установ. 

При формуванні районного бюджету було максимально враховано всі 
звернення та пропозиції. Обсяг бюджету є оптимальним виходячи із усіх 
чинників. На сьогоднішній день необхідно прийняти бюджет щоб розпочати 
фінансовий рік і проводити відповідні виплати. Тому, є всі підстави для 
прийняття бюджету на 2015 рік. Будуть надходження – будемо розприділяти.  
Дякую за увагу. 

Виступили: депутат районної ради Комашко Г.В. 
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Голова районної ради: 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені.  
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  478   (додається). 
 
 Шосте питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 
районної ради від 12 грудня 2015 року № 478 «Про районний бюджет на 
2015 рік». 
 Слово для виступу надається Дударю Василю Серафимовичу – 
начальнику фінансового управління районної державної адміністрації. 
 
Дудар В.С.: 
 Шановні депутати! 
 На підставі статті 78 Бюджетного кодексу України пропонується внести 
зміни до рішення районної ради від 30 січня 2015 року № 478 «Про районний 
бюджет на 2015 рік», а саме збільшити видатки районного бюджету у сумі 
904,9 тис.грн. (загальний фонд – 735,4 тис.грн., спеціальний фонд – 169,5 
тис.грн.), у тому числі за рахунок залучення вільного залишку коштів 
районного бюджету у сумі 904,9 тис.грн. Дані кошти будуть роз приділені для 
погашення кредиторської заборгованості. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради: 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені.  
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
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«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 479   (додається). 
 
 Наступне питання порядку денного «Про передачу комунального 
майна в оренду». 
 Слово має Козак Володимир Володимирович – заступник голови 
районної ради. 
 
Козак В.В.: 
 Шановні депутати! 
 З метою раціонального використання майна спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ Голованівського району пропонується 
передати в оренду майно спільної власності, а саме нежитлові приміщення , які 
знаходяться в адміністративному приміщенні районної ради по вулиці Леніна, 
48, терміном з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року та встановити оренду 
плату 1 грн. за 1 кв.м. в рік шістьом установам, а саме: Головне управління 
юстиції в Кіровоградські області – загальна площа 12 кв.м.; 
Голованівська міжрайонна Державна фінансова інспекція – загальна площа 77 
кв.м.; 
КП «Архітектурно-планувальне бюро» - загальна площа 11 кв.м.; 
Інспекція ДАБК – загальна площа 11 кв.м.; 
Рада районної організації ветеранів України  - загальна площа 16 кв.м.; 
Управління Пенсійного фонду в Голованівському районі – загальна площа 348 
кв.м. 
Дякую за увагу. 
 
 
Голова районної ради: 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені.  
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
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«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 480 (додається). 
 
 Наступне питання «Про затвердження витрат на утримання районної 
ради на 2015 рік». 
 Слово має Козак Володимир Володимирович – заступник голови 
районної ради. 
 
Козак В.В.: 
 Шановні депутати! 
 Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» пропонується затвердити витрати на утримання 
Голованівської районної ради на 2015 рік в сумі 907,3 (дев’ятсот сім тисяч 
триста гривень. 
Дякую за увагу. 
 

Голова районної ради: 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені.  
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 28 
«проти»    - 03 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 28 
«проти»    - 03 
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«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 481 (додається). 
  
 Дев’яте питання порядку денного «Про затвердження технічних 
документацій по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок на 
території Крутеньківської сільської ради». 
 Слово для виступу надається Рибаку Ігорю Федоровичу – 
начальнику відділу Держземгагентства у Голованівському районі. 
 
Рибак І.Ф.: 
 Шановні депутати! 
 На підставі статті 23  Закону України «Про оцінку земель»  та статті 10  
Земельного кодексу України розглянувши розроблені Державним 
підприємством «Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою» технічні документації по нормативній грошовій оцінці земельних 
ділянок необхідно затвердити технічні документації по нормативній грошовій 
оцінці земельних ділянок що передаються в оренду для сінокосіння та 
випасання худоби на території Крутеньківської сільської ради наступним 
громадянам: 
Пашенюк Марії Володимирівні, Манчуку Григорію Ісайовичу, Косовану 
Андрію Михайловичу, Манчук Оксані Василівні, Піддубняк Галині Миколаївні, 
Зенченко Ользі Федорівні, Бондар Наталії Іванівні, Соколовській Ользі 
Володимирівні, Пашенюк Катерині Тимофіївні, Безноску Петру Степановичу, 
Почеренюк Валентині Миколаївні, Кабацюрі Оксані Петрівні, Коваленко Ользі 
Петрівні, Мороз Марії Юріївні, Пашенюк Юлії Григорівні; 
Бойко Валентині Іванівні, Коваленку Миколі Івановичу, Бойку Олександру 
Григоровичу, Манчук Оксані Василівні, Яцишиній Валентині Дмитрівні, 
Притуляку Василю Петровичу. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради: 
 Шановні депутати! 
 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 Притуляк Г.І. про наявність конфлікту інтересів 
при прийняті рішення щодо затвердження нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки гр. Притуляку В.П., який є її близьким родичем, а саме 
чоловіком, депутат Притуляк Г.І. участі у голосуванні при прийнятті даного 
рішення не приймає. 
 
Голова районної ради: 
Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 
З відповідним проектом ви ознайомлені.  
Пропонується прийняти його за основу. 
Прошу голосувати. 
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Результати голосування: 
«за»     - 30 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 30 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийняте рішення № 482 (додається). 
 
 Десяте питання порядку денного «Про затвердження технічних 
документацій по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, які 
надані в оренду АФ «Хлібороб» ТОВ на територіях Грузької, 
Крутеньківської та Межирічківської сільських рад, гр. Кирилюку С.С. на 
території Троянської сільської ради, гр. Рибаку Ф.В. на території 
Межирічківської сільської ради.» 
 Слово для виступу надається Рибаку Ігорю Федоровичу – 
начальнику відділу Держземгагентства у Голованівському районі. 
 
Рибак І.Ф.: 
 Шановні депутати! 
 На підставі статті 23  Закону України «Про оцінку земель»  та статті 10  
Земельного кодексу України розглянувши розроблені ПП «Геопроект» та 
Державним підприємством «Кіровоградський науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою» технічні документації по нормативній грошовій оцінці 
земельних ділянок необхідно затвердити технічні документації по нормативній 
грошовій оцінці земельних ділянок що передаються в оренду для 
рибогосподарських потреб  АФ «Хлібороб» ТОВ та для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва АФ «Хлібороб» ТОВ, гр. Кирилюку С.С., 
Рибаку Ф.В.для сінокосіння та випасання худоби на території Грузької, 
Межирічківської, Крутеньківської та Троянської сільських рад. 
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради: 
 
 Слово для виступу надається Грушецькому Анатолію Григоровичу – 
депутату районної ради. 
 
Грушецький А.Г.: 
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 Пропоную виключити пункт 4 з даного проекту рішення щодо 
затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці 
земельної ділянки загальною площе 14,4536 га, в тому числі рілля – 14,4536 га, 
що передається в оренду строком на 5 років АФ «Хлібороб» ТОВ – для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва розташованої на території 
Межирічківської сільської ради станом на 01.01.2014 року в сумі 337656 
(триста тридцять сім тисяч шістсот п’ятдесят шість) гривень 58 копійок, у 
зв’язку з відсутністю відповідних документів та детального вивчення питання.  
Дякую за увагу. 
 
Голова районної ради: 
Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 31 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Голова районної ради: 
 Шановні депутати! 
 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 Рибака І.Ф. про наявність конфлікту інтересів 
при прийняті рішення щодо затвердження нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки гр. Рибаку Ф.В., який є його близьким родичем, а саме 
батько, депутат Рибак І.Ф. участі у голосуванні при прийнятті даного рішення 
не приймає. 
 
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»     - 30 
«проти»    - 00 
«утримались»   - 00 
Прийнято. 
 
Чи є доповнення до проекту рішення? 
Немає. 
Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 
Прошу голосувати. 
Результати голосування: 
«за»     - 30 
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«проти»    - 00 
 «утримались»   - 00 
Прийняте рішення №  483 (додається). 
 
Всі питання, які виносилися на розгляд тридцять четвертої сесії районної 

ради шостого скликання, розглянуто. 

Тридцять четверту сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 


