
                                                            

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 

П Р О Т О К О Л  

 

пленарного засідання тридцять п’ятої сесії районної ради 

VІ скликання  

 

20 лютого  2015 року        смт. Голованівськ  

 

Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 10.30 

 

Усього депутатів – 48 

Присутні - 33 

Відсутні -  15 

 

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:  

 Шановні депутати, запрошені! 

 Указом Президента України 20 лютого встановлено Днем Героїв 

Небесної Сотні. Вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. 

 

На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  33 депутатів. 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Тридцять п’яту 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 п’ятій  сесії районної ради пропонується розглянути наступні  

питання:    

 



 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 

1. Про внесення змін і доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Голованівського району на 2015 рік. 

    Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – першого 

    заступника голови районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 

2. Про внесення змін до рішення районної ради від 30 січня 2015 року № 479 

«Про районний бюджет на 2015 рік». 

    Інформація: Дударя Василя Серафимовича –   

    начальника фінансового управління районної  

    державної адміністрації. 

 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 

3. Про внесення змін до районної програми охорони, захисту, раціонального 

використання та відтворення полезахисних лісових смуг на 2014-2015 роки. 

    Інформація: Чернишенко Богдана Юрійовича –  

    директора КП «Голованівськліс».  

 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 

4. Про припинення діяльності комунального підприємства «Голованівськліс». 

    Інформація: Клименка Олександра Вікторовича –  

    начальника управління агропромислового   

    розвитку районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: районна державна адміністрація.. 

5. Про програму розвитку та функціонування Центру обслуговування 

платників податків в Голованівському відділення Гайворонської ОДПІ 

Головного управління ДФС у Кіровоградській області на 2015 рік.  

    Інформація: Поліщук Тетяни Андріївни –   

    начальника Голованівського відділення    

    Гайворонської МДПІ. 

 

Вносить питання: районна державна адміністрація. 

6. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  

земельних ділянок. 

    Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника 

    відділу Держземагентства у Голованівському   

    районі. 

 

Вносить питання: депутат районної ради Піскорський В.В. 

7. Про депутатський запит депутата районної ради Піскорського В.В.». 

    Інформація:  Козака Володимира Володимировича  

    – заступника голови районної ради. 



Вносить питання: депутат районної ради Карпюк Є.М. 

8. Про депутатський запит депутата районної ради Карпюк Є.М.». 

    Інформація:  Козака Володимира Володимировича  

    – заступника голови районної ради. 

 

Вносить питання: депутати районної ради Грушецький А.Г., Комашко 

Г.В., Лісовська Т.А., Миндаль В.С., Піскорський В.В. 

9. Про депутатський запит депутатів районної ради Грушецького А.Г., 

Комашка Г.В., Лісовської Т.А., Миндаля В.С., Піскорського В.В.». 

    Інформація: Козака Володимира Володимировича  

    – заступника голови районної ради. 

 

 Питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних постійних 

комісіях. 

 

 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 

денного сесії і прийняти його за основу. 

 

Чи є інші пропозиції? 

Немає. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 

Немає. 

 

Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«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 внесення змін і доповнень 

до Програми 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! 

 Для забезпечення виконання в районі положень Указу Президента 

України від 14 січня 2015 року № 15 «Про часткову мобілізацію», 

законодавчих і нормативно-правових актів України, які стосуються 

бюджетної децентралізації, нам необхідно внести зміни до Програми 

економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2015 рік, а 

саме доповнити її новим розділом «Мобілізаційна підготовка». А також, 

доповнити підрозділ програми «Бюджетна та податкова політика» цілі та 

завдання на 2015 рік абзацом такого змісту: «виконання заходів із 

забезпечення бюджетного процесу, стабільного функціонування бюджетної 

системи, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо змін до 

законодавства з питань формування та виконання місцевих бюджетів». 

 Додаток «Перелік державних, галузевих та цільових програм, які 

будуть діяти в рамках програми соціально-економічного розвитку 

Голованівського району на 2015 рік» Розділ «Соціально-економічний 

розвиток» доповнити пунктом 42 «Мобілізаційна підготовка» та запланувати 

кошти в сумі 50 тис.грн. з місцевого бюджету. 

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»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«проти»    - 00 



«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 484 (додається). 

 

 Друге питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 

районної ради від 30 січня 2015 року № 479 «Про районний бюджет на 

2015 рік». 

 Слово для виступу надається Дударю Василю Серафимовичу – 

начальнику фінансового управління районної державної адміністрації. 

 

Дудар В.С.: 

 Шановні депутати! 

 У зв’язку з внесеними змінами до Програми економічного і соціального 

розвитку Голованівського району на 2015 рік, а саме з виділенням коштів в 

сумі 50 тис.грн., а також надання субвенції Голованівською селищною радою 

в сумі 197 тис.грн. для оплати вугілля для дитячого садка необхідно внести 

зміни до рішення районної ради від 30 січня 2015 року № 479 «Про районний 

бюджет на 2015 рік», а саме: збільшити видатки районного бюджету у сумі 

266,9 тис.грн. (загальний фонд – 246,9 тис.грн., спеціальний фонд – 20,0 

тис.грн.), у тому числі за рахунок залучення вільного залишку коштів 

загального фонду районного бюджету в сумі 50,0 тис.грн., за рахунок 

залучення вільного залишку коштів спеціального фонду районного бюджету 

у сумі 20,0 тис.грн. (додаток 1) та інших дотацій з сільських та селищних 

бюджетів у сумі 196,9 тис.грн. 

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»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 485  (додається). 



 

 Наступне питання порядку денного «Про внесення змін до 

районної програми охорони, захисту, раціонального використання та 

відтворення полезахисних лісових смуг на 2014-2015 роки». 

 Слово має Чернишенко Богдан Юрійович – директор КП 

«Голованівськліс».  

 

 Чернишенко Б.Ю.: 

 Шановні депутати! 

 У зв’язку з недостатністю коштів для оплати праці працівників КП 

«Голованівськліс» просимо внести зміни до виконання плану заходів 

районної програми охорони, захисту, раціонального використання та 

відтворення полезахисних лісосмуг на 2014-2015 роки, в межах виділених 

коштів на І квартал 2015 року – в сумі 15,0, а саме:3 

 

№ 

п/п 

Найменування заходу Орієнтовна 

вартість, грн 

1. Утримання апарату КП «Голованівськліс» - 

заробітна плата 

9354,00 

2. Нарахування на заробітну плату 3489,00  

3. Оплата послуг ( в т.ч. оренда приміщення) 2080,00 

4. Матеріали (в т.ч. канцтовари) 77,00 

 Всього 15000,00 

 

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»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 486 (додається). 



 

 Четверте питання порядку денного «Про припинення діяльності 

комунального підприємства «Голованівськліс». 

 Слово для виступу надається Клименку Олександру Вікторовичу – 

начальнику управління агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації. 

 

Клименко О.В.: 

 Шановні депутати! 

 Враховуючи лист міністерства аграрної політики та продовольства 

України № 37-49-11/18406 від 2 лютого 2014 року Голованівська РДА 

повідомляє наступне. Повноваження органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або 

користування визначено статтею 122 Земельного кодексу України. 

 Враховуючи, що полезахисні смуги є невід’ємною частиною 

сільськогосподарських угідь їх дрібноконтурність та просторове розміщення 

Мінагрополітики України підтримує думку, щодо закріплення їх за 

власниками земель, землекористувачами, які здійснюють ведення сільського 

господарства на суміжних землях, а саме: 

- безоплатно надавати у власність замкнені земельні ділянки площею до 5 га 

у складі сільськогосподарських угідь, селянсько-фермерським господарства, 

громадянам та фізичним особам; 

- у користування на умовах оренди земельні ділянки площею більш як 5 га у 

складі вище перелічених категорій; 

- у постійне користування лісогосподарським підприємствам земельні 

ділянки, що безпосередньо прилягають до їх лісових масивів із 

встановленням відповідного земельного сервітуту. 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року 

№ 725-р схвалено Концепцію розвитку агролісомеліорації в Україні, метою 

якої є визначення напрямів інституційних змін та вдосконалення 

законодавства, щодо захисних лісових насаджень лінійного типу. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 2014 року № 582-

р затверджено план заходів, що реалізації Концепції розвитку 

агролісомеліорації в Україні, яким пропонується внести зміни до 

законодавчих актів в частині використання та утримання захисних лісових 

насаджень лінійного типу. 

 Враховуючи вищенаведене та відсутність коштів на утримання 

комунального підприємства «Голованівськліс», Голованівська районна 

державна адміністрація просить припинити діяльності даного підприємства. 

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»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 487 (додається). 

 

 Наступне питання «Про програму розвитку та функціонування 

Центру обслуговування платників податків в Голованівському 

відділенні Гайворонської ОДПІ Головного управління ДФС у 

Кіровоградській області на 2015 рік». 

 Слово має Поліщук Тетяна Андріївна – начальник 

Голованівського відділення Гайворонської МДПІ. 

 

Поліщук Т.А.: 

 Шановні депутати! 

Необхідною умовою для забезпечення ринкових економічних відносин 

є виховання високої податкової культури населення. Програма розвитку та 

функціонування Центру обслуговування платників податків Голованівського 

відділення Гайворонської об”єднаної державної податкової інспекції ГУ 

ДФС у Кіровоградській області на 2015 рік спрямована на втілення у 

практику нових підходів у взаємовідносинах влади з суспільством, нового 

ставлення до кожного громадянина, кожного суб’єкта господарської 

діяльності – платника податків, що сприятиме створенню умов для залучення 

інвестицій, розвитку малого та середнього бізнесу, виконанню податкового 

законодавства та отриманню стабільних доходів до місцевих бюджетів 

області. 

Головною метою Програми є впровадження електронних послуг для 

платників податків, поліпшення якості надання послуг платникам податків у 

видачі довідок та дозвільних документів, прийманні звітності, вхідної 

кореспонденції та їх обслуговування, створення сприятливих умов для 

одержувачів послуг при здійсненні повноважень відповідальними особами 

ОДПІ, усунення причин та умов вчинення порушень податкового 

законодавства, а також налагодження дієвої співпраці органів державної 

податкової служби та місцевих органів виконавчої влади.  



Загальні положення проекту рішення Програми розвитку та 

функціонування Центру обслуговування платників податків в Гайворонській 

ОДПІ на 2015 рік передбачають: створити умови для належної роботи 

центру; створення комфортних умов платникам податків; спрощення 

процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості 

виконання платниками податків податкових зобов’язань; прискорення 

впровадження подання звітності в електронному вигляді.Проект рішення 

розроблено відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», листа ГУ Міндоходів у Кіровоградській області 

від 08.01.13 №63 «Щодо створення ЦОПП в органах Міндоходів у 

Кіровоградській області» зі змінами та доповненнями. 

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти районного бюджету 

у вигляді субвенції державному бюджету на виконання програми соціально-

економічного та культурного розвитку, та інші джерела, не заборонені 

законодавством.  

За умови реалізації переліку запланованих Програмою заходів 

прогнозується суттєве покращення рівня обслуговування платників податків, 

податкової культури населення, добровільної сплати податків та збільшення 

надходжень до бюджетів. Від якості роботи податкового органу району щодо 

попередження та усунення порушень податкового законодавства суб'єктами 

підприємницької діяльності залежить соціальна стабільність і поліпшення 

економічного стану району. 

Проект рішення районної ради не є проектом регуляторного акту. 

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»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 



Прийняте рішення № 488 (додається). 

  

 Шосте питання порядку денного «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок». 

 Слово для виступу надається Рибаку Ігорю Федоровичу – 

начальнику відділу Держземагентства 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 ведення товарного сільськогосподарського виробництва Білоус Світлані 

Олексіївні на території Троянської сільської ради; 

-  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ПП 

«Технічний обмінний пункт» на території Вербівської сільської ради; 

- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва АФ 

«Хлібороб»  на території Межирічківської сільської ради. 

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»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 489 (додається). 

 



 Сьоме питання порядку денного «Про депутатський запит депутата 

районної ради Піскорського В.В.». 

 Слово для виступу надається Козаку Володимиру Володимировичу 

– заступнику голови районної ради. 

 

Козак В.В.: 

 Шановні депутати! 

 Надійшов депутатський запит до першого заступника голови 

Голованівської районної державної адміністрації Артвіх І.О. від депутата 

районної ради Піскорського В.В. з приводу відновлення автобусного 

сполучення Голованівськ-Свірневе. 

 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»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«проти»    - 00 

 «утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  490 (додається). 

 

 Восьме питання порядку денного «Про депутатський запит 

депутата районної ради Карпюк Є.М.». 

 Слово для виступу надається Козаку Володимиру Володимировичу 

– заступнику голови районної ради. 

 

Козак В.В.: 

 Шановні депутати! 

 Надійшов депутатський запит до першого заступника голови 

Голованівської районної державної адміністрації Артвіх І.О. від депутата 

районної ради Карпюк Є.М. з приводу встановлення цін на молоко.  

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»     - 33 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«проти»    - 00 

 «утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  491 (додається). 

 

 Останнє питання порядку денного «Про депутатський запит 

депутатів районної ради Грушецького А.Г., Комашка Г.В., Лісовської 

Т.А., Миндаля В.С.». 

 Слово для виступу надається Козаку Володимиру Володимировичу 

– заступнику голови районної ради. 

 

Козак В.В.: 

 Шановні депутати! 

 Надійшов депутатський запит до першого заступника голови 

Голованівської районної державної адміністрації Артвіх І.О. від депутатів 

районної ради Грушецького А.Г., Комашка Г.В., Лісовської Т.А., Миндаля 

В.С. щодо здійснення діяльності ПП «АВКУБІ» у сфері теплопостачання та 

встановлення тарифів за наданої послуги установам району. 

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»     - 33 

«проти»    - 00 



«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 33 

«проти»    - 00 

 «утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  492 (додається). 

 

 

Всі питання, які виносилися на розгляд тридцять п’ятої  сесії районної 

ради шостого скликання, розглянуто. 

Тридцять п’яту  сесію районної ради оголошую закритою. 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 


