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ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 

П Р О Т О К О Л  

 

пленарного засідання тридцять шостої сесії районної ради 

VІ скликання  

 

03 квітня 2015року        смт. Голованівськ  

 

Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 12.15 

 

Усього депутатів – 48 

Присутні - 27 

Відсутні - 21 

 

Президія: 

Чушкін Олексій Іванович – голова Голованівської районної ради 

Козак Володимир Володимирович – заступник голови районної ради 

Голімбієвський Олег Дмитрович – голова районної державної адміністрації 

 

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

 

Голова районної ради:  

 

Шановні депутати, запрошені! 

На сесії присутні, згідно з даними реєстрації  36 депутатів. 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Двадцять дев’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 шостій  сесії районної ради пропонується розглянути наступні  

питання:  
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Вносить питання:   районна державна адміністрація 

1. Про стан виконання програми економічного і соціального розвитку 

Голованівського району на 2014рік. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – першого заступника 

голови  районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання:   районна державна адміністрація 

2. Про стан виконання Програми енергоефективності Голованівського 

району на 2012-2015роки. 

Інформація: Артвіх Ірини Олександрівни – першого заступника 

голови  районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання: районна державна адміністрація 

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

«Про районний бюджет на 2015рік». 

 Інформація: Дударя Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління  районної державної адміністрації 

 

Вносить питання:   районна державна адміністрація 

4. Про стан виконання районної програми підтримки хореографії та розвитку 

масового танцювального руху на період до 2015року. 

Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни  - начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 

адміністрації 

 

Вносить питання:   районна державна адміністрація 

5. Про стан виконання програми по наданню платних соціальних послуг 

малозабезпеченим верствам населення, інвалідам, ветеранам війни та праці, 

які мають працездатних дітей на 2011-2015роки. 

Інформація: Ткач Валентини Леонідівни – директора 

територіального центру соціального обслуговування 

Голованівського району 

 

Вносить питання:   районна державна адміністрація 

6. Про стан виконання Комплексної програми соціального захисту 

малозабезпечених верств населення, інвалідів, ветеранів війни, праці та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2011-

2015роки. 

Інформація: Дудник Антоніни Анатоліївни – начальника 

управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації 

 

Вносить питання:   районна державна адміністрація 



3 

 

7. Про затвердження районної комплексної програми з розроблення 

(оновлення) містобудівної документації територій та створення 

містобудівного кадастру Голованівського району на 2015-2018роки. 

Інформація: Шаповал Інни Григорівни – завідувача сектору 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури 

районної державної адміністрації 

 

Вносить питання:   районна державна адміністрація 

8. Про прийняття закладів культури у спільну власність територіальних 

громад сіл та селищ Голованівського району. 

Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни  - начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 

адміністрації 

 

Вносить питання:   районна державна адміністрація 

9. Про передачу дошкільних навчальних закладів з комунальної власності 

територіальних громад до спільної власності  територіальних громад сіл та 

селищ району. 

Інформація: Коломійчука Михайла Анатолійовича – 

начальника відділу освіти районної державної адміністрації 

 

Вносить питання:   районна рада 

10. Про передачу в безоплатне користування (позичку) цілісного майнового 

комплексу Голованівському районному військовому комісаріату 

Інформація: Козака Володимира Володимировича – заступника 

голови районної ради 

 

Вносить питання:   районна рада 

11. Про внесення змін до Статуту РКП РВО «Вісник Голованівщини» 

Інформація: Чушкіна Олексія Івановича – голови районної ради 

 

Вносить питання:   районна державна адміністрація 

12. Про  затвердження технічних документацій по нормативній грошовій 

оцінці земельних ділянок на територіях Крутеньківської, Вербівської. 

Люшнюватської, Свірнівської сільських та Побузької селищної рад. 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

Дерземагентства у Голованівському районі 

 

13. Інші 

 

 Питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних постійних 

комісіях. 
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 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 

денного сесії і прийняти його за основу. 

 

Чи є інші пропозиції? 

Немає. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є зауваження, зміни,  доповнення до порядку денного? 

 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«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. 

 

 Переходимо до розгляду першого питання порядку денного  «Про 

стан виконання програми економічного і соціального розвитку 

Голованівського району на 2014рік». 

 

 Слово для доповіді надається Артвіх Ірини Олександрівни – 

першому заступнику голови  районної державної адміністрації. 

 

Артвіх І.О.: 

 Шановна президія, депутати! 



5 

 

 Для упередження виникнення соціальної напруги серед населення 

району, керівництвом району  робилося  все  можливе, щоб забезпечити 

роботу з недопущення зниження рівня соціальних гарантій. 

Бюджет і надходження 

 За 12 місяців 2014 року надходження  податків  і  зборів  до  бюджетів  

усіх  рівнів складають   67 621,3 тис. грн., при плані 62 541,9тис. грн., що 

становить 108,1% до плану та 111,0% до минулого року. 

 До місцевого бюджету при завдані 49 733,6 тис. грн., мобілізовано 

54 867,5 тис. грн., що становить 110,3% до плану та 106,8% до відповідного 

періоду минулого року. 

 До державного бюджету при завдані 12 808,3 тис. грн., мобілізовано 

12 753,8 тис. грн., що становить 99,6% до плану та 134,1% до минулого року.  

 Загальний фонд у січні – грудні 2014 року виконано на суму  40 405,3 

тис.грн, при плані 40 284 тис.грн., що становить 100,3%. 

На 01.01.2015 року із 25 сільських і селищних рад не виконано план власних 

надходжень по 11 сільських радах. 

Найменший показник :                                  

Грузька сільська рада           - 87,7% ,  

Ємилівська сільська рада     -  88,4%, 

Клинівська сільська рада      - 90,9%,                                

Крутеньківська сільська рада – 90,2%,  

Лебединська сільська рада      – 94,3%, 

Липовеньківська сільська рада – 99,8%,                            

Межирічківська сільська рада – 71,0%,  

Молдовська сільська рада – 92,9%,  

Перегонівська сільська рада     - 84,8% ,                            

Пушківська сільська рада  - 75,3%, 

Розкішненська сільська рада – 99,6%. 

 Виконання плану надходжень додаткових ставок  до Пенсійного фонду 

України в Голованівському районі за 12 місяців 2014 року виконано на суму 

478,27 тис.грн., при доведеному завданні 527,20 тис.грн., і виконання склало 

90,7% до доведеного плану та 101,3% до попереднього року.  

 Заборгованості по виплаті пенсій та допомоги станом на 01.01.2015 

немає. 

 Податковий борг на 1 січня 2015 року до зведеного бюджету  складає  

990,1 тис.грн. в тому числі державний бюджет - 302,6 тис.грн. Найбільшу 

частку по заборгованості займає ВАТ «Перегонівський цукровий завод», 

сума боргу становить - 479 тис.грн. (58,4% від загального податкового 

боргу).  

 Проводиться ліквідаційна процедура по даному підприємству, 

внаслідок чого (від реалізації) борг зменшується. По іншим підприємствам 

передаються матеріали на Господарського суду  і на виконавчу службу. 

Фінансові  результати 
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 За  12 місяців 2014 року  тендерними комітетами проведено 8 

оголошень  про проведення торгів. З них 8 -  проведено процедур закупівель 

з урахуванням частин предмета закупівлі. Кількість учасників -13, і 

переможців 10.  

 Закупівля шляхом тендерних закупівель проводилася Голованівською 

центральною лікарнею,  відділом освіти райдержадміністрації та Побузькою 

селищною радою. 

 Фактичні  видатки у звітному періоді за укладеними договорами склали 

6035,7 тис.грн. (відкриті торги, закупівля у одного учасника). 

 З них: 

товарів – 2723,7 тис.грн.,           

послуг –  3312 тис. грн. 

 В тому числі за відкритими торгами фактичні видатки склали 12 

місяців поточного року 2546,9 тис.грн. (послуги).  

  

Середньомісячна заробітна плата 

 Розмір середньомісячної заробітної плати працівників в 

Голованівському районі за січень-грудень 2014 року  становить 2895,47 грн. 

В порівняні з минулорічним показником середньомісячна заробітна плата 

збільшилась на 8,7 %. Обласний показник склав 2787 грн-106,9%). 

Фонд оплати праці 218481 тис.грн. Середня облікова чисельність 

працюючих-6288 чол. 

 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 01.01.2015 в  Голованівському районі   погашена повністю 

заборгованість із виплати заробітної плати  працівникам  філії 

«Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор» ПАТ ДАК 

«Автомобільні дороги України». 

 Виникла заборгованість із заробітної  плати на підприємству ДП 

«МВЗ» ДАК «Укрмедпром» 258,7 тис.грн., ККП 114,3 тис.грн. 

 Промисловість 

 На  території  району  працюють підприємства  основного  облікового 

кола, якими   вироблено  промислової  продукції за січень-грудень  на  суму  

2 млрд. 125 млн. 999 тис.грн.,  та  реалізовано товарної продукції на 1582470,7 

тис.грн.   
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 Збільшено виробництво в галузях: легкій промисловості. 

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»: 

зміна схеми очищування фільтрувального каналу гранульованих шлаків, 

використання тепла відходячих газів трубчатих обертових печей, 

впровадження технології водо вугільного палива 

  

Електроенергія 

 Станом на 01.01.2015 року поточна заборгованість за електроенергію 

складає 654,759   тис. грн.  з них, МБ – 0 тис. грн. ДБ – 11,265 тис. грн., 

населення – 643,494 тис. грн., що менше на 7,6 тис.грн. до початку року на 

тис.грн.                 

 Заборгованість  по спожитому газу склала 75,142 тис.грн.  Всього 

абонементів споживачів   газу   - 2574, з них 1- відключено.  

                                    

Ринок  праці 

 Ситуація на ринку праці характеризувалася тенденціями щодо: 

збільшення чисельності економічно активного населення; збільшення обсягів 

зайнятості з одночасним зменшенням обсягів безробіття серед економічно 

активного населення у віці 15-70 років; зростання рівня заробітної плати; 

збільшення численності працівників, які підвищили якісний рівень чи 

професійну підготовку на виробництві та зростання незайнятого населення, 

працевлаштованого за сприяння служби зайнятості.  

 Протягом 2014 року на обліку в Голованівському районному центрі 

зайнятості перебувало   3072 осіб з числа шукаючих роботу, з них мали 

статус безробітного 1722осіб.  

 Із загальної кількості: 

 Працевлаштовані службою зайнятості 919 осіб, направлено на 

професійне навчання, підвищення кваліфікації 290 осіб. 

 Станом на 01.01.2015 на обліку в районному центрі зайнятості 

залишилось перебувати  645 безробітних. 

 Протягом звітного періоду поточного року на підприємствами, 

установами та організаціями створено тимчасові робочі місця – 481, які були 

укомплектовані безробітними.   
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 В районному центрі зайнятості зареєстровано 109 трудових договори 

між фізичними особами та найманими працівниками. 

 Протягом січня-грудня  2014  року надійшла інформація  про 989 

вільних робочих місць від   159 роботодавців. 

 Загальнодержавні громадські роботи протягом 2014 року в районі не 

проводились. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

 В районі зовнішньоекономічною діяльністю займалися: ДП 

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

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

 Експортували продукцію до країн світу: Молдова, Литва, Німечинна, 

Бельгія Чехія, Польща. 

 Експорт  зріс  на 26,1%. На одну особу складає 26,9 дол.США.   

Експортувалася продукція – харчові та мінеральні продукти, олія, 

лісоматеріали. 

Інвестиційна  та  будівельна   діяльність 

 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.  

 На 10 місці в рейтинговій оцінці – обсяги капітальних інвестицій. Темп 

прямих іноземних інвестицій 69,8 % або 4 місце.  

 Капітальні інвестиції залучалися на підприємствах промисловості та 

сільського господарства. Було відкрито елеватор на ТОВ «Відродження», 

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

«Метсервісгруп» придбано екструзійну лінію по переробці сировини 

(пропілену), придбання обладнання та машин на сільськогосподарських 

товариствах. 

 Щодо залучення інвестицій то завдяки суб’єктам господарювання, їх 

допомозі та інвестуванні проведено ремонтні роботи в шкільних та дитячих 

закладах, спортзалах, ФАПах, надавалася допомога центральній та Побузькій 

лікарнях, встановлені в харчоблоці віконні блоки, ремонтувалася системи 

опалення, придбавалися котли, та інше. 

 Можна сказати що аграрії, промислові підприємства в певних частках 

вносили свої внески у розвиток території.  

 Субвенція з державного бюджету на розвиток району в 2014 році не 

надійшла (це на продовження реконструкції РБК, на продовження 

капітального ремонту ЦРЛ, водомережу селища).            

Сільське    господарство 

 У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається ріст  

ВП до відповідного періоду минулого року. Так обсяги валової продукції 

сільського господарства склали 526,239 млн. грн.– 109,2%, і у 

сільськогосподарських підприємствах  364,565 млн. грн. –115,6%. 
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Виробництво тваринної продукції   по всіх категоріях станом на 01.01.2015 

склало : 

м’ясо – 2257,6 тонн - 101%, 

молоко – 10200 тонн -98%, 

яйця – 16700 млн. шт. – 100%, 

а у с/г підприємств  

м’ясо – 71,6 тонн-147%, 

молоко – 129,4 тонн -65% 

яйця – 0  млн. шт. - 0%. 

Наявність поголів’я  всі категорії  на кінець місяця : 

Велика рогата худоба по району – 3775 тис. гол. -98 %, 

у т.ч. корови -1843 тис. гол.-100%, 

свині – 12525 тис. гол. - 106%, 

птиця  185 тис. гол. - 100%, 

вівці, кози – 3178 тис. гол. –135%, 
коні – 0,67 тис. гол. - 102%. 
Наявність поголів’я  у с/г підприємств 

Велика рогата худоба по району – 25гол. -23%, 

у т.ч. корови – 6 гол.-10%, 

свині –302 гол.-144%, 

птиця  0 гол - 0 %, 

вівці, кози – 743 гол. – 68%, 

коні-19 гол. – 112 %. 

 Окремі господарства мають площі посіву овочів, в тому числі і на   

крапельному зрошенні. 

 Сільськогосподарські підприємства району надавали особливого 

значення ресурсозберігаючим технологіям вирощування 

сільськогосподарських культур, а саме: використовували широкозахватні 

агрегати, комбіновані машини для швидкісного поверхневого обробітку 

ґрунту. Тим самим заощаджували кошти, скорочували терміни підготовки 

ґрунту під посів озимих культур нарощуючи вміст гумусу в ґрунті. 

Продовжується оновлення техніки сучасними ґрунтообробними, посівними 

та збиральними машинами, тракторами.  

 У 2014 році по програмі «Державна підтримка тваринництва» дотації 

фізичним особам за утримання молодняку ВРХ виплатили кредиторську 

заборгованість 2013 року – 42,500 тис.грн.         

 Придбано техніки сільськогосподарськими виробниками 4 трактори на 

суму  855 тис.грн та 3 одиниці ґрунтообробної техніки – 752 тис.грн., разом 

2690 тис.грн., одна посівна техніка – 1,083 тис. 

Земельні відносини 

 У структурі земельного фонду району сільськогосподарські угіддя 

займають 77,7 тис.га або 78%, що свідчить про високий рівень 

сільськогосподарської освоєності земель. Розораність суші 71,1 %. Ліси та 

лісо-вкриті землі займають13,6 тис.га, що становить 7,5 % від загальної 
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площі району. Під забудованими землями зайнято 4,0 тис.га., що становить 

4,6 % від загальної площі району, під водою  - 0,85 тис.га. (1,1%). 

 Основними землекористувачами  в районі є сільськогосподарські 

підприємства у користуванні яких перебуває 36,2  тис.га земель. Громадянам 

надані землі у власність та користування на площі  37,8  тис.га 

 Правом передати свої земельні частки (паї) та земельні ділянки в 

оренду скористалися 11,732 тис. власників, що складає 68% від загальної 

кількості власників. 

 За умовами укладених договорів оренди землі орендна плата за 

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

нормативної грошової оцінки, що у грошовому вигляді становить в 

середньому 2,68 тис.грн за пай. Також деякими суб’єктами господарювання 

сплачується орендна плата в розмірі 5% (3,5 тис.грн за пай).  

 В оренді орних земель запасу та резервного фонду знаходиться 4858,79 

га. Зареєстровано 180 договорів оренди. Площа земель ненаданих в оренду 

складає 543,67га. Середній розмір орендної плати за 1га земель становить 749 

грн., що становить 4% по відношенню до нормативної грошової оцінки. 

 За період  2014 року комісією з питань перевірки та перегляду 

договорів оренди земельних ділянок державної власності було проведено 

чотири засідання. За результатами засідань користувачами було направлено 

клопотання до Головного управління Держземагентства у Кіровоградській 

області про продовження терміну оренди та перегляду ставки орендної плати 

від ПП «Технічний обмінний пункт» (Голованівська селищна рада, площа 

40,87 га, ставка орендної плати 5%), гр. Кирилюка С.М. (Троянська с/рада, 

площа 41,9 га, ставка орендної плати 5%) та ФГ «Лідія» (Семидубська с/рада, 

площа 57,7 га, ставка орендної плати 5%).  На даний час проекти додаткових 

угод щодо збільшення ставки орендної плати знаходяться в Головному 

управління на погодженні. 

 Також у першому півріччі 2014 року було зареєстровано додаткові 

угоди громадянкою Палійчук Т.І. на земельні ділянки водного фонду 

загальною площею 18,9 га по Крутеньківській сільській раді стосовно 

збільшення ставки орендної плати, яку встановлено на рівні 5%. 

 В другому півріччі до реєстраційної служби Голованівського району 

звернулось 5  громадян, стосовно реєстрації додаткових угод. З даних 

орендарів, громадянин Безверхній Р.В. зареєстрував додаткову угоду до 

договору оренди  на земельну ділянку водного фонду на території 

Свірнівської с/ради з відсотковою ставкою – 4%. Решта знаходяться на 

реєстрації. 

 У 2015 році планується продовження робіт по перегляду ставок 

орендної плати по договорам оренди земель водного фонду. 

 З метою збільшення надходжень до бюджетів, сільськими та 

селищними радами було замовлено поновлення грошової оцінки земель 

населених пунктів. Виконавець робіт - ДП «Кіровоградський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою». Станом на 01.01.2015 року 
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14 сільських рад проплатили 20 % від загальної вартості робіт, що становить 

46,383 тис.грн. Липовеньківською та Перегонівською сільськими радами 

проплочено 100 % вартості. На даний час продовжується проведення робіт по 

поновленню грошової оцінки земель населених пунктів району, що 

дозволить застосовувати ці нормативи при розрахунку плати за землю. 

 На території району  знаходиться 251 ставків  загальною площею   

770,11 га, в тому числі 129 ставка  передано в оренду (56 % від загальної 

кількості інвестиційно-привабливих) та 122 ставка  залишаються нікому не 

надані (43 % до загальної кількості) всі інші інвестиційно-непривабливі. 

Середній розмір орендної плати по району становить 253,1 грн. за га.  

 Протягом 2014 року забезпечено виконання ведення державного 

земельного кадастру, а саме  прийнято від фізичних та юридичних осіб 3887 

заяви, з них: 765 – на здійснення державної реєстрації земельних ділянок та 

3122 – щодо надання витягів з Державного земельного кадастру. 

 На виконання доручення голови Голованівської районної державної 

адміністрації в 2014 році проведено перевірки стану виконання делегованих 

повноважень виконавчих комітетів Межирічківської, Вербівської, 

Липовеньківської та Троянської сільських рад у сфері регулювання 

земельних відносин здійснення контролю за додержанням земельного 

законодавства, використання і охорони земель, природних ресурсів 

загальнодержавного та місцевого значення.         

ЖКГ 

 Станом на 01.01.2015 заборгованість за житлово-комунальні послуги 

по Побузькому комунальному підприємству «Аква - сервіс 07» населенням 

складає 443,2 тис.грн. По Голованівському комбінату комунальних 

підприємств – 55,6 тис.грн. 

 Всі 24 органи місцевого самоврядування затвердили схеми санітарного 

очищення територій (погоджені районною санепідемстанцією). Програма 

поводження з твердими побутовими відходами населених пунктів району 

завершилася у 2012 році, але є наявний розділ поводження з ТПВ у програмі 

реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

Голованівського району на 2009-2014 роки, яка затверджена рішенням 

Голованівської районної ради від 05.12.2009 № 263. 

Збирання твердих побутових відходів у населених пунктах здійснюється 

комунальними підприємствами, «Голованівський комбінат комунальних 

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

«Перегонівка» с. Перегонівка. . В інших населених пунктах району 

збирання та вивезення ТПВ здійснюється органами місцевого 

самоврядування, сільськогосподарськими підприємствами. У вересні 2014 

року комунальне підприємство «Перегонівка» за влані кошти придбало 

трактор ЮМЗ – 6 
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Протягом кожного року здійснюються роботи по санітарній очистці, 

прибиранню вулиць, площ, тротуарів, прилеглої території до житлових 

будинків, в’їзди та виїзди з населених пунктів, узбіччя автодоріг.  
   

Дороги 

 Стан доріг - найактуальніша і найболюча проблема. Причина– хронічна 

нестача коштів на фінансування ремонтних та відновлювальних робіт. 

Загальна протяжність автомобільних доріг, які проходять територією 

Голованівського району складає 353,28 км., з них : 

- дорога державного значення Ульяновка-Миколаїв – 37,58 км, а також 

дороги місцевого значення – 315,7 км., з них : 

- територіального значення – 36,1 км; 

- обласного значення – 121,5 км; 

- районного значення – 152,9 км. 

  В філії «Голованівський райавтодор» є асфальтобетонний завод, 4 

автомобілі КДМ, 3 автомобілі ЗИЛ ММЗ, 1 автомобіль Камаз, 

асфальтоукладальник, 2 самохідні котки, фреза МТЗ-82, вібротрамбовка, 

вітродувка, 2 кущорізи, косарка тракторна, 2 трактори Т-150К, 2 

навантажувачі, трактор ЮМЗ-6л, авто гудронатор, 2 автомобілі для 

перевезення людей. 

 В 2014 році надійшло від податку з власників транспортних засобів та 

інших машин, збору першу реєстрацію засобів та збору за провадження 

деяких видів підприємницької діяльності кошти в сумі 40,326 тис.грн. Та збір 

за провадження торговельною діяльності нафтопродуктами, скрапленим 

газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправочних 

станціях, заправних пунктах – 74,481 тис.грн. 

 Заключені договори на поточний ремонт вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах Голованівського району між сільськими та 

селищними радами як замовниками робіт та Голованівською філією 

Кіровоградського облавтодору, як виконавцем робіт.  
             

Демографічна  ситуація 

 Демографічна ситуація  характеризується зменшенням чисельності 

населення через його природне скорочення.  

 Демографічна ситуація є не задовільною. Смертність перевищує 

народжуваність. На Голованівщині проживає 31,3 тис. осіб. З них сільське -

19,3 тис.чол., міське 12 тис.осіб.  

 Народилося за 2014 рік 285 чол., померло – 575 осіб. Природній 

приріст  - мінус 290 чол. Зареєструвало шлюб в районі за 2014 рік – 179 пар. 

Розірвання шлюбу – 14 пар. Міграційний процес можна сказати не вплинув 

на зменшення загальної чисельності. 

Малий  бізнес, підприємницька  діяльність 

 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. 
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 За 12 місяців поточного року  зареєстровано 56 фізичні особи 

підприємця, та 6 осіб – юридичних.  

Скасовано біля 407 осіб. 

 Торговельна і побутова  мережа в районі і складає 256  та 48 об’єкта 

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

автозаправочних  станцій.  

 Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання 

послуг, кредитів): 

1- дозвільний центр,  кредитні спілки,  асоціація фермерів Голованівського 

району, філії банків,  Центр адміністративних послуг. 

 Працює Дозвільний центр з видачі дозвільних документів. Протягом 12 

місяців звітного року  до Дозвільного центру зверталися 70 суб'єктів 

господарювання, 26  з яких, отримали інформаційно – консультативні 

послуги,  а також  видано 29 дозвільних  документів та  15 відмовлено. 

  На 01.01.2015 адміністратором центру зареєстровано 528 заяв на 

надання адміністративної послуги. З них надано дозволів  - 44, 58- відмов, а 

інші знаходяться на розгляді. 

 

Комісії 

 Протягом січня - грудня 2014  проведено 24 засідань  комісії з питань 

забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.        

 Також 14 засідань робочої групи по легалізації заробітної плати та 

тіньової зайнятості населення. Робоча група по легалізації заробітної плати та 

тіньової зайнятості   регулярно, у встановлені графіком дні, здійснює 

перевірки суб’єктів господарювання по легалізації заробітної плати та 

«тіньової» зайнятості. Щомісяця проводяться засідання  робочої групи, на 

яких обговорюється проведена робота з  виявлення порушень  трудового 

законодавства.   

 Діє комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 

податків на сьогоднішній день проведено 13 засідань  комісій, на які 

розглядалися питання: 

щодо заборгованості єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове 

соціальне страхування та  по сплаті платежів до бюджетів усіх рівнів; 

про стан надходжень відрахувань страхових внесків до бюджету Пенсійного 

фонду в Голованівському районі та фактори, які впливатимуть на збільшення 

надходжень до бюджету Пенсійного фонду; 

щодо затвердження графіку погашення заборгованості зі сплати єдиного 

соціального внеску  по підприємствам-боржникам . 

Проведено 4  засідання комісії з питань санації, реструктуризації та 

банкрутства підприємств. 
 

Соціальна  сфера 

Не залишається поза увагою місцевої влади соціальна сфера.        
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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. 

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

профінансовано на 01.12.2014 – 41,5 млн.грн. (Зарплата – 35,0 млн.грн, 

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

Охорона здоров’я  бюджет 19,7  млн.грн.  Профінансовано 18,0 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.). 

Дані галузі як і по всій країні потребують значних капіталовкладень. 

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

на зарплату -0,457 тис.грн., енергоносії 0,050 тис.грн. 

 

Соціальний  захист дітей 

 З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності в 

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

 Станом на 30 грудня 2014 року року проведено 70 рейдів, в ході яких 

виявлено 19 дітей, із них: 4 дітей влаштовано під опіку, піклування, 9 дітей 

влаштовано в кімнату тимчасового перебування дитячого відділення 

Голованівської ЦРЛ, 6 дітей тимчасово влаштовано в сім’ї близьких родичів.  

 З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі 

заступником голови райдержадміністрації видано відповідне доручення від 

17 січня 2013 року № 01-09/5/3, яким передбачено протягом 2013-2015 років 

проведення заходів щодо здійснення контролю за дотримання культурно-

розважальними закладами та закладами масового збору молоді нормативно-

правових актів щодо порядку відвідування, перебування в них дітей, 

заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження 

наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості. Склад робочої 

групи та графік проведення рейдів по місцях масового збору молоді 

поновлюється щороку.  

 Так, 10 січня 2014 року першим заступником голови 

райдержадміністрації затверджено склад робочої групи та графік проведення 

рейдів на 2014 рік. До складу робочої групи залучено представників служби у 

справах дітей, відділу освіти райдержадміністрації, районного центру 
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соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дирекції ПТУ №38, РВ УМВС 

України в Кіровоградській області. 

 Протягом поточного року регулярно проводились спільні перевірки по 

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

торгові точки району.  

 Так, протягом зазначеного періоду проведено 44 перевірки, в ході яких 

перевірено 126 вищезазначених об’єктів. Виявлено 3 порушення за ч.2          

ст.156 КУпАП, про що свідчать складені 3 адміністративні протоколи. 

Випадків позбавлення підприємців ліцензії за порушення законодавства 

України щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

неповнолітнім не було. 

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

умови проживання та виховання дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. Так, протягом поточного року здійснено 122 перевірок, про що 

свідчать 122 складених актів обстежень умов проживання.  

 Органом опіки і піклування протягом 2014 року до районного суду 

направлено 5 позовних заяви щодо позбавлення батьківських прав 6 батьків 

відносно 14 дітей. Притягнень до кримінальної відповідальності по статті 166 

ККУ не було. Притягнуто до адміністративної відповідальності по статті 184 

КУпАП (неналежне виконання батьківських обов’язків) – 8 батьків, винесено 

попередження служби у справах дітей райдержадміністрації 30 батькам. 

Дякую за увагу. 

 

Виступили: депутат Комашко Г.В. 

 

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»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 
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«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 493 (додається). 

 

 Наступне питання порядку денного  «Про стан виконання 

Програми енергоефективності Голованівського району на 2012-

2015роки». 

 Доповідає Артвіх І.О. 

 

Артвіх І.О.: 

 Шановні депутати! 

 В Голованівському районі на 2012-2015 роки розроблена та 

затверджена рішенням сесії районної ради від 13.07.2012 № 216 «Програма 

енергоефективності Голованівського району на 2012-2015 роки». 

 Програма має на меті створення сприятливих умов для стійкого 

зниження енергоємності  ВВП, підвищення ефективності використання ПЕР і 

забезпечення конкурентоспроможності економіки шляхом підтримки 

інвестиційних та інноваційних проектів з енергоефективності й 

енергозбереження та формування сприятливого інвестиційно-інноваційного 

середовища; впровадження та реалізація енергозберігаючих і 

енергоефективних технологій відповідно до пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності; підтримка інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання в сфері енергозбереження та енергоефективності. 

Основними завданнями Програми є:  

• проведення енергетичного аудиту (починаючи з бюджетної сфери); 

 проведення енергоефективної модернізації житлово-комунальної 

інфраструктури; 

• впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних 

технологій; 

• послаблення техногенного впливу на навколишнє середовище; 

• стимулювання та популяризація енергоощадних заходів; 

• формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадливості та 

необхідності підвищення енергоефективності; 

• підвищення якості надання комунальних послуг, забезпечення потреб 

та комфорту споживачів; 

• заміна морально застарілого та фізично зношеного обладнання. 

 Енергозбереження відрізняється від енергоефективності, яке стосується 

використання меншої кількості енергії в тій самій послузі.( Наприклад, 

менше користуватись авто — енергозбереження, а пересісти на авто з 

меншою витратою палива — енергоефективність. Але і енергозбереження, і 

енергоефективність є техніками зменшення використання енергії.) 

 

 Забезпечення потреб споживачів енергоресурсами та їх ефективне 

використання суттєво впливає на розвиток економіки, отже 

енергозбереження повинно стати свого роду суспільною ідеологією. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Поступове дорожчання паливно-енергетичних ресурсів вимагає 

особливої уваги до питань енергозбереження та енергоефективності. 

 До енергетичних ресурсів району, які придатні до використання у 

суспільному виробництві та забезпеченні життєдіяльності населення можна 

віднести : 

 Відходи сільськогосподарського виробництва 

Основний матеріал який може використовуватись і активно впроваджується 

у використання як вторинний ресурс для зменшення використання 

видобувних енергоресурсів і запровадження використання відновлювальних 

це лушпиння соняшника та  пілети із соломи. 

 Відходи лісоводства 

На території району здійснює господарську діяльність підприємство 

ДП»Голованівське ЛГ». 

Лісове господарство активно займається підтримкою програми 

енергозбереження, так наприклад по всіх приміщеннях ДП «Голованівський 

лісгосп» встановлені енергозберігаючі лампи, встановлено піролізний котел 

«VERNER» з електронним регулятором виходу тепла, що дозволяє 

економити на паливі, всі вікна замінені на металопластикові склопакети для 

збереження тепла. Окрім цього в лісгоспі розроблено бізнес-план по 

виробництву паливних брикетів з відходів деревини. Шукаються можливості 

залучення коштів для його реалізації.  

 Обсяг фінансування з державного бюджету на ведення лісового і 

мисливського  господарства -1191,0 тис.грн. 

 Вітроенергетика 

Умовою успішного впровадження вітроенергетичних установок є 

середньорічна швидкість вітру не менша ніж 4,25 м/с. За даними 

Гайворонської метеостанції по Гайворонському і Голованівському районах 

середньорічна швидкість вітру в минулих роках складала близько 2,4 м/с,  

тому застосування вітроенергетичних установок є мало перспективним. 

Однак, в сільському господарстві на підприємстві ФГ „Родючість» 

планувалося впровадження автономних вітроустановок для використання у 

зрошенні овочівництва. Але  за розрахунками це є недоцільно. В даний час 

підприємство працює в іншому напрямку отримання енергії, а саме побудова 

теплиць для вирощування овочів закритого ґрунту, на яких планується 

встановити сонячні батареї (опалення, освітлення).   

 Побутові відходи 

Утилізуються шляхом транспортування їх на сміттєзвалище. На території 

району діє 21 сміттєзвалище. Переробка не здійснюється.  

 Мала гідроенергетика 

 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. 
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А саме 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. 

 В районі проводилася 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, і за 2014 рік виготовлено 7362 т, 

та від початку 2015 року 1685 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 

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 ЗОШ.  

 Продаж теплової енергії здійснює дане підприємство за ціною 824,08 

грн. за 1 Гкал. (без ПДВ) згідно постанови від 18.12.2014 року №834, (в 

попередньому році -717 грн. за 1 Гкал. згідно  постанови від 20 грудня 2012 

року №1681.) Тариф встановлює Національна комісія регулювання 

електроенергетики України. Тариф встановлюється окремо для кожного 

підприємства на 1 рік. 

 Проводилося утеплення стелі, заміна вікон, дверей, реконструкцію 

котельні та встановлено енергоефективні, заміна вікон та дверей на 

енергоефективні у приймальному, пологовому відділеннях та у харчоблоці 

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., також реконструкція котельні 

та системи опалення Побузької селищної лікарні, встановлення 

енергозберігаючого котла в Межирічківській ЗОШ І – ІІІ ст., замінено вікна 

на енергозберігаючі в НВК «Перегонівський ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» 

 Продовжується поступова заміна ламп на більш енергоефективні. 

Проводяться інші заходи для дотримання розпорядниками бюджетних 

коштів лімітів споживання енергоносіїв.  

 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.  

 Також за спонсорські кошти замінені вікна на енергоефективні в 

дитячому садку в с. Грузьке,  

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

енергоефективного котла, та чистку системи опалення.  
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А у квітні 2014 проведена заміна 4-х енергоефективних вікон (ІІ – 6,4 тис. 

грн), 1 енергозберігаючі двері (ІІ – 1,6 тис. грн.. ) в  НВК «Перегонівській ЗШ 

І-ІІІ ст. - ДНЗ» за спонсорські кошти. 

 Встановлено 2 енергозберігаючі вікна за спонсорські кошти і в 

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

 Від початку 2015 року у Перегонівському будинку пристарілих було 

проведено заміну 4 віконних блоків на енергоефективні на суму 10 тисяч 

гривень.   

  В районі не має теплопостачальних організацій, а діє індивідуальне 

опалення. Що стосується газу то на території району централізоване 

опалення природним газом відсутнє. 

смт. Побузьке та с. Капітанка здійснюють обігрів  індивідуальними газовими 

колонками. 

 Серед закладів соціальної сфери газифікованим є ЦДЮТ в смт. 

Побузьке,  на період опалювального сезону 2014-2015 років він буде 

переведений на електроопалення. Дане приміщення додатково буде 

обігріватися за допомогою електрокамінів на період опалювального сезону 

2014/2015 року. 

 Також повідомляємо, що Побужський феронікелевий комбінат 

розробив план заходів споживання природного газу, а саме перевід 

трубчастих обертових печей, сушильних барабанів та котельню підприємства 

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

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

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

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

 В сільському господарстві:  

Сільськогосподарські товариства впроваджували облік електроенергії 

лічильниками з таймерами для роздільного обліку електроенергії за кошти 

підприємства. Енергоефективність (ПЕР у натур. од)- 0,3 кВт. 

Замінювали електролампи  накалювання на люмінесцентні за власні кошти; 

- Для зменшення витрат палива закуплено та переконструйовано 

машини для збільшення  об’єму перевезень зернових культур; 

- Реконструйовано зерносушарку для  збільшення продуктивності та 

продовження терміну зберігання продукції; 

- Впроваджено лічильники витрат палива для раціонального його 

обліку. 

 Деякі з господарств придбали і встановили лічильники мотогодин для 

контролю витрат палива. 

 Господарства використовують сучасну техніку, технології, що дозволяє  

значно економити кошти, енергоносії, зменшувати енергозатрати та 

виконувати кілька заходів за 1 процес. Проводилася  заміна двигунів 

тракторів Т-150 Г і Т -150 К на двигуни  ЯМЗ -236 для покращення роботи та 

значного зменшення  витрат палива при роботі цього транспорту. 
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 Загалом, впровадження енергоефективних заходів та прийняття 

відповідних мір сприяє значній економії бюджетних коштів та раціональному 

використанню природних енергетичних ресурсів та модернізації паливно-

енергетичного комплексу. Подальше запровадження сучасних паливних 

систем та технологій дозволить в майбутньому досягти більшої економії 

коштів, а також сприятиме створенню нових робочих місць та зміцненню 

енергетичної незалежності Голованівського району та України в цілому. 

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»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 494 (додається). 

 

 Наступне питання порядку денного  «Про внесення змін до 

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

бюджет на 2015рік». 

  Слова має Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління  районної державної адміністрації. 

 

Дудар В.С.: 

 Шановні депутати! 

 Нам необхідно внести зміни до рішення районної ради від 30 січня 

2015 року № 478 «Про районний бюджет на 2015 рік», а саме збільшити 

видатки районного бюджету в сумі 2622,6 тис.грн.(загальний фонд -1822,6 

тис.грн., спеціальний фонд – 800,0 тис.грн.) у тому числі по загальному 

фонду за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
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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 у сумі 1745,0 тис.грн. та інших дотацій 

з сільських та селищних бюджетів у сумі 77,6 тис.грн., по спеціальному 

фонду за рахунок інших субвенцій з Побузької селищної ради в сумі 800,0 

тис.грн.  

 А також, прошу затвердити субвенцію з районного бюджету до 

обласного бюджету в сумі 800,0 тис.грн. для завершення будівництва 

очисних споруд Голованівської центральної районної лікарні та затвердити 

розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 березня 2015 

року № 73-р «Про розподіл цільових видатків на лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет у 2015 році». 

Дякую за увагу. 

 

Виступили: Комашко Г.В. 

 

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»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 495 (додається). 

 

 П’яте  питання порядку денного  «Про стан виконання районної 

програми підтримки хореографії та розвитку масового танцювального 

руху на період до 2015року» 
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 Звітує Піщик Тетяни Володимирівни  - начальник відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 

адміністрації. 

 

Піщик Т.В.: 

 Шановні депутати! 

 Рішенням сесії Голованівської районної ради від 20 квітня 2012 року № 

195 затверджена районна Програма підтримки хореографії та розвитку 

масового танцювального руху на період до 2015 року. 

 Розвиток хореографії у Голованівському районі представлений у 

Голованівській дитячій школі мистецтв, де діє хореографічний відділ, у 

якому навчається 55 дітей та Будинку дитячої та юнацької творчості, де діє 5 

хореографічних груп, у яких займається 75 осіб. 

 На базі хореографічного відділу Голованівської дитячої школи 

мистецтв створено чотири хореографічних колективи «Дивокрай», «Сяйво», 

«Джерельце», «Веселкова мрія». На базі Будинку дитячої та юнацької 

творчості створено хореографічні колективи «Еслер», «Поліски», «Малятко» 

(на базі дитячого садка). 

 Хореографічні колективи Голованівської дитячої школи мистецтв 

беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних 

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

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

Київ . Нагороджені відповідно Дипломом 1 та Дипломом 11 ступеня. 

 Хореографічний колектив «Дивокрай» у 2014 році брав участь у 

Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «GLOBAL-DANCE» 

у м. Умань, де отримав Диплом І ступеня. 

 Хореографічний колектив «Сійво» брав участь у 2013 та 2014 роках у 

обласному конкурсі серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких 

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

Дипломи 11 та ІІІ ступенів. 

 21 лютого 2015 року у м. Києві відбувся ХХУ Міжнародний конкурс-

фестиваль мистецтв «Джерело надій», фестиваль проводився на підтримку 

воїнів АТО. У фестивалі брали участь учні Голованівської районної дитячої 

школи мистецтв (клас хореографії, викладач Макаринська Мар’яна 

Вікторівна). Показали дві хореографічні композиції: «Повертайся живим» та 

«Хитрі миші», за які отримали Диплом ІІІ ступеня. Із 72 номерів фестивалю 

хореографічна композиція солісток «Дивокраю» «Хитрі миші» була обрана в 

20-ку кращих та показана на Галла-концерті. 

 Колективи Будинку дитячої та юнацької творчості беруть участь у 

фестивалі народної творчості «Степограй», у 2012, 2013 роках нагороджені 

Дипломами оргкомітету фестивалю.  

 Голованівська дитяча школа мистецтв щорічно організовує концертну 

програму до Міжнародного дня танцю. 
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 Колективи Голованівської дитячої школи мистецтв та Будинку дитячої 

та юнацької творчості приймають активну участь у районних культурно-

мистецьких заходах, святкови концертах, районному фестивалі «Мистецькі 

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

 Відповідно до районної цільової програми розвитку позашкільної 

освіти та підтримки обдарованої молоді хореографічні колективи 

Голованівської ДШМ «Дивокрай» та «Сяйво» щорічно отримують 

стипендію, відповідно до районної цільової програми розвитку позашкільної 

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

призові місця у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах. 

 На жаль районна програма підтримки хореографії та розвитку масового 

танцювального руху на період до 2015 року не фінансувалася. Пошиття 

костюмів та участь у конкурсах здійснювалася за рахунок спонсорів та 

батьків. Так, на участь у конкурсах учнів хореографічних колективів 

Голованівської ДШМ витрачено спонсорських коштів: 

- у 2012 році – 8,0 тис.грн.; 

- у 2013 році – 5,0 тис.грн.; 

- у 2014 році – 3, 5 тис.грн.; 

- у 2015 році – 6,0 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»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 496 (додається). 
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 Наступне питання  порядку денного  «Про стан виконання 

програми по наданню платних соціальних послуг малозабезпеченим 

верствам населення, інвалідам, ветеранам війни та праці, які мають 

працездатних дітей на 2011-2015роки». 

 Звітує Ткач Валентина Леонідівна – директор територіального 

центру соціального обслуговування Голованівського району. 

 

Ткач В.Л.: 

 Шановні депутати! 

 Один з основних напрямків соціальної політики в Голованівському 

районі – турбота про людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та малозабезпечених верств населення. 

 В сучасних економічних умовах  це набуває особливого значення. 

Головне спрямування соціальної політики – це створення комплексу 

правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних 

та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення 

життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя 

людей похилого віку та осіб, які потребують соціальних послуг.  

В демографічній ситуації району простежується стабільне збільшення 

чисельності людей похилого віку у структурі населення.  

Пріоритетні напрями Програми: 

Надання платних соціальних послуг малозабезпеченим верствам населення, 

інвалідам, ветеранам війни та праці, та мають працездатних дітей   з метою їх 

підтримки, які опинилися в складних життєвих обставинах 

З 2011 по 2014 рік  на виконання заходів Програми виділено з районного 

бюджету  16,4 тис. гривень, а саме: 

- на відшкодування витрат за фактичне проживання у стаціонарному 

відділенні с. Перегонівка територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Голованівського  району 

Поліщука Володимира Євтихійовича 

 Вартість утримання Поліщука В.Є. за даний період склала 23,8 тис. 

грн., пенсія 7,4 тис. грн., благодійні внески 1,7 тис. грн. відшкодування по 

програмі 16,4 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»     - 27 

«проти»    - 00 
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«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 497 (додається). 

 

 Наступне питання «Про стан виконання Комплексної програми 

соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, 

ветеранів війни, праці та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 2011-2015роки». 

 Звітує Дудник Антоніна Анатоліївна – начальник управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

 

Дудник А.А.: 

 Шановні депутати! 

 Один з основних напрямків соціальної політики в Голованівському 

районі – турбота про людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та малозабезпечених верств населення. 

 В сучасних економічних умовах  це набуває особливого значення. 

Головне спрямування соціальної політики – це створення комплексу 

правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних 

та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення 

життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя 

людей похилого віку та осіб, які потребують соціальних допомог і послуг.  

           Пріоритетні напрями Програми: 

 дотримання державних гарантій праці та соціального захисту 

 соціально-медичне обслуговування громадян похилого віку та заходи 

реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями 

 професійна реабілітація 

 працевлаштування інвалідів 

Адресна допомога: 

 надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 

з числа одиноких пенсіонерів, інвалідів та важкохворих громадян з 

метою їхньої підтримки; 

 виплата стипендії інвалідам  війни та учасникам бойових дій, яким 

виповнилось 90 і більше років та особам, яким виповнилось 100 і 

більше років; 
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 виплата грошової допомоги інвалідам по зору І групи на оплату 

житлово-комунальних послуг; 

 надання матеріальної допомоги матерям та вдовам воїнів-

інтернаціоналістів; 

 придбання санаторно-курортних путівок воїнам-інтернаціоналістам, 

учасникам бойових дій в Республіці Афганістан; 

 виплата компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги 

інвалідам та пристарілим громадянам; 

 виплата матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС до 

дня Чорнобильської катастрофи. 

 У 2014 році на виконання заходів Програми використано близько 

150 000 гривень, а саме: 

* на стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким 

виповнилося 90 років і більше та особам, яким виповнилося 100 років і 

більше  - 22050 грн.; 

* на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 

населення – 19992 грн.; 

* на компенсацію фізичним особам, що надають соціальні послуги – 

54592 грн.; 

* на  придбання  санаторно-курортних   путівок воїнам-афганцям – 

7420 грн.; 

* на надання матеріальної допомоги батькам та вдовам загиблих в 

Республіці Афганістан воїнів – 3000 грн.; 

* на надання матеріальної допомоги для лікування воїнів-афганців – 

8000 грн.; 

* на надання матеріальної допомоги інвалідам І групи по зору для 

оплати житлово-комунальних послуг – 19500 грн. 

На жаль, у 2014 році, порівняно з попередніми роками, зменшились 

видатки на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам 

району, та не забезпечено фінансування придбання санаторно-курортних 

путівок для інвалідів загального захворювання та ветеранів війни і праці до 

відзначення Дня ветерана та Міжнародного дня інвалідів відповідно. 

На виконання заходів Програми у 2015 році з районного бюджету 

виділено 141600 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»     - 27 
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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»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 498 (додається). 

 

 Наступне питання поряду денного «Про затвердження районної 

комплексної програми з розроблення (оновлення) містобудівної 

документації територій та створення містобудівного кадастру 

Голованівського району на 2015-2018роки». 

 

 Інформація Шаповал Інни Григорівни – завідувача сектору 

регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної 

державної адміністрації. 

  

Шаповал  І.Г.: 

Шановні депутати! 

В районі налічується 22 сільських та 2 селищні ради. Більшість наявної 

містобудівної документації по населених пунктах Голованівського району 

розроблялась в 70-80 –х роках і на сьогоднішній день втратила актуальність. 

Середній показник терміну дії генерального плану становить в межах 25-30 

років. Дані аналізу свідчать, що станом на 01.01.2015 року із 50 населених 

пунктів району по 17-х взагалі немає ніякої містобудівної документації. 

Проект районного планування Голованівського району був 

розроблений інститутом «Укрміськбудпроект» у 1983 році. Території 

населених пунктів та за їх межами забудовуються без врахування загальної 

стратегії розвитку. Виникають труднощі в інженерному забезпеченні, 

частина ділянок, виділених під будівництво, використовується не за 

призначенням. 

Відсутність сучасної містобудівної документації призводить до 

хаотичної забудови населених пунктів, неефективного використання 

територій, стримує реалізацію інвестиційних проектів. 

Повільними темпами оновлюється планувальна документація, що 

викликано, з одного боку, недостатнім фінансуванням в необхідних обсягах 

цих робіт з місцевих бюджетів, відсутністю топографо-геодезичного 

матеріалу в електронному вигляді та відповідних сучасних геоінформаційних 
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технологій. З іншого боку – недостатнім контролем та організаційною 

роботою з боку органів місцевого самоврядування за організацією 

розроблення та затвердження містобудівної документації населених пунктів 

відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». 

Враховуючи зміни в законодавстві, генеральні плани та проект 

районного планування Голованівського району потребують коригування. 

З метою збереження природно-заповідного фонду, історико-культурної 

спадщини та рекреаційних зон, пропонується: забезпечити містобудівною 

документацією, в першу чергу, населення пункти, які є найбільш 

економічного розвиненими: смт. Голованівськ, селище Голованівськ, смт. 

Побузьке, село Перегонівка. 

Решту містобудівної документації необхідно відкоригувати.  

Відсутність відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру 

регіонального рівня, комплексної системи моніторингу стану розроблення 

містобудівної документації – генеральних планів населених пунктів, планів 

зонування територій (зонінгів), детальних планів не дає можливості 

забезпечити в повному обсязі ефективне управління розвитком території та 

раціональним використанням земельних ресурсів для містобудівних потреб. 

Відсутність належного моніторингу містобудівних процесів стримує 

розвиток територій та приводить до нераціонального використання їх 

ресурсів. 

Враховуючи вище викладене, пропонується на затвердження районна 

комплексна програм з розроблення (оновлення) містобудівної документації 

на території та створення містобудівного кадастру Голованівського району 

на 2015-2018 роки. Метою Програми є організаційне, матеріальне та 

фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації 

на території Голованівського району для системної реалізації державної 

регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних 

пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-

економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та 

ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій у 

район. 

Дякую за увагу. 

 

Виступили: 

Журавлинський сільський голова Корж М.В. 

Перегонівський сільський голова Лобода О.А. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 



29 

 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  499 (додається). 

 

 Восьме питання порядку денного  «Про прийняття закладів 

культури у спільну власність територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району». 

 Інформація  Піщик Тетяни Володимирівни  - начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини районної державної 

адміністрації. 

 

Піщик Т.В.: 

 Шановні депутати! 

 Відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України фінансування 

видатків на утримання сільських, селищних будинків культури, клубів та 

бібліотек віднесено до районного бюджету. Для фінансування даних закладів 

з районного бюджету необхідно їх передати з комунальної власності сіл та 

селищ до спільної власності територіальних громад сіл та селищ 

Голованівського району. Тому, пропонуємо передати з 1 квітня 2015 року до 

спільної власності територіальних громад сіл та селищ району 22 сільських 

будинки культури та 24 сільських бібліотек. Дані заклади передаються в 

оперативне управління відділу культури, туризму та культурної спадщини 

Голованівської районної державної адміністрації. Для здійснення прийому-

передачі утворюється відповідна комісія, яка відповідно до норм чинного 

законодавства у місячний термін повинна надати акти приймання-передачі на 

затвердження голові районної ради. Що стосується приміщень, в яких вони 

розміщені, то будемо укладати договора позички або оренди. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  
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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»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 500 (додається). 

 

 Наступне питання  «Про передачу дошкільних навчальних 

закладів з комунальної власності територіальних громад до спільної 

власності  територіальних громад сіл та селищ району». 

 Інформація Коломійчука Михайла Анатолійовича – начальника 

відділу освіти районної державної адміністрації. 

 

Коломійчука М.А.: 

Шановні депутати! 

 Дошкільні навчальні заклади, також відповідно до статті 89 

Бюджетного кодексу України фінансуватимуться з районного бюджету. 

Пропонується передати до спільної власності територіальних громад сіл та 

селищ району 16 дошкільних навчальних закладів. Дані заклади передаються 

в оперативне управління відділу освіти Голованівської районної державної 

адміністрації. Для здійснення прийому-передачі буде створена відповідна 

комісія, яка відповідно до норм чинного законодавства у місячний термін 

повинна надати акти приймання-передачі на затвердження голові районної 

ради. Передаються основні засоби, фонди та матеріальні цінності дошкільних 

навчальних закладів. Що стосується приміщень, в яких вони розміщені, то 

будемо укладати договора позички або оренди. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

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

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 502 (додається). 

 

 Десяте питання порядку денного  «Про передачу в безоплатне 

користування (позичку) цілісного майнового комплексу 

Голованівському районному військовому комісаріату». 

 Інформація Козака Володимира Володимировича – заступника 

голови районної ради. 

 

Козак В.В.: 

 Шановні депутати! 

 Розглянувши клопотання Голованівського районного військового 

комісаріату та у зв’язку з розширенням штатної чисельності працівників 

військового комісаріату, якісного виконання поставлених завдань пов’язаних 

з проведенням мобілізаційних заходів постійна комісія районної ради з 

питань бюджету, фінансової діяльності, власності, ефективного використання 

майна, приватизації та соціально-економічного розвитку пропонує передати в 

безоплатне користування (позичку) строком на 2 роки 11 місяців цілісний 

майновий комплекс загальною площею 441,3 кв.м. за адресою: смт. 

Голованівськ, вулиця Піонерська, 28, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ району, управління яким здійснює 

районна рада, Голованівському районному військовому комісаріату. А також, 

доручити голові районної ради Чушкіну О.І. укласти договір позички  згідно 

чинного законодавства після розірвання договору оренди нежитлового 

приміщення з відділом Держземагентства в Голованівському районі. 

Дякую за увагу. 
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Виступили: депутат Комашко Г.В. який закликав активізуватись і належним 

чином здійснювати відправку мобілізованих. 

 

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»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 502 (додається). 

 

 Наступне  питання «Про внесення змін до Статуту РКП РВО 

«Вісник Голованівщини». 

 

 Шановні депутати! 

 З метою приведення у відповідність до чинного законодавства Статута 

РКП РВО «Вісник Голованівщини» необхідно внести такі зміни: 

 п.1.8. Розділу 1 викласти в новій редакції: «РКП реалізує продукцію, 

виконує роботи і надає послуги за цінами і тарифами, що встановлює 

самостійно, на підставі затрат на виробництво та рентабельності одного 

квадратного сантиметра газетної площі, які затверджуються наказом 

головного редактора. У випадках, передбачених законодавчими актами 

України, - за державними цінами і тарифами.» 

Дякую за увагу. 

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 
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«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 503 (додається). 

 

 Останнє питання порядку денного  «Про  затвердження технічних 

документацій по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок на 

територіях Крутеньківської, Вербівської, Люшнюватської, Свірнівської 

сільських та Побузької селищної рад» 

 Слово має Рибак Ігор Федорович – начальник 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 

строком на 10 років для сінокосіння та випасання худоби: 

- на території Крутеньківської сільської ради громадянам Олійник В.В., 

Соломонюк Т.П., Криворучко Л.В., Чернишенку В.А., Пашеннюк Л.І.; 

- на території Вербівської сільської ради громадянам Яровій Т.І., 

Копієвському М.А., Туз Г.А., Штанько Т.В.; 

- на території Люшнюватської сільської ради гр. Меращі Г.П.. 

А також, пропоную затвердити технічну документацію по нормативній 

грошовій оцінці земельної ділянки, що перебуває в оренді ФГ Новосадова 

Ю.М. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Свірнівської сільської ради та земельної ділянки, що надана в 

постійне користування 3 Державному пожежно-рятувальному загону 

Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Кіровоградській області для обслуговування будівель і споруд пожежного 

депо на території Побузької селищної ради. 
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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»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 27 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 504 (додається). 

 

 Слово для виступу надається голові Голованівської районної 

державної адміністрації Голімбієвському Олегу Дмитровичу. 

 

Голімбієвський О.Д.: 

 Шановні депутати та присутні! 

 На даний час країна переживає не найкращі часи. Напружена ситуація 

на сході країни. Процвітає корупція, яка роз’їдає державу з середини. Але 

переконаний, що моноліт та міцний зв'язок всіх владних структур, всього 

суспільства допоможе подолати будь-які труднощі. Держава потребує 

проведення реформ і в освіті, і в медицині. Необхідно впроваджувати 

децентралізацію влади. Але, не дивлячись ні на що, ми повинні відноситись 

до людей з повагою та правдою, щоб не виникло соціальної напруги. Основні 

зусилля необхідно спрямовувати на те, щоб відпрацювати єдину систему - 

правдиву, прозору та економічно вигідну. Районна державна адміністрація 

буде робити все можливе і не можливе щоб покращити соціально-економічну 

ситуацію в районі та щоб працювалось і жилось на цій землі добре і мирно. 

Дякую за увагу. 
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Всі питання, які вносилися на розгляд ХХХVІ  сесії районної ради VІ  

скликання, розглянуто. 

 

Тридцять шосту сесію районної ради  VІ скликання оголошую закритою. 

 

 

 

Голова районної ради        О. Чушкін  


