
                                                            

 

 
 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА  

 

П Р О Т О К О Л  

 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії районної ради 

VІ скликання  

 

20 травня 2015 року        смт. Голованівськ  

 

Засідання розпочалося – 10.00 

Засідання завершилося – 12.05 

 

Усього депутатів – 48 

Присутні - 26 

Відсутні - 22 

 

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  26 депутатів. 

Кворум, необхідний для проведення сесії, є. 

Тридцять сьому 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 сьомій сесії районної ради пропонується розглянути наступні  

питання:  

 

 



Вносить питання:  голова районної державної адміністрації. 

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

«Про районний бюджет на 2015рік». 

 Інформація: Дудара Василя Серафимовича – начальника 

фінансового управління  районної державної адміністрації. 

 

Вносить питання:  голова  районної ради. 

2. Про внесення змін до Порядку управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад селищ та сіл району 

Інформація: Козака Володимира Володимировича – заступника 

голови районної ради. 

 

Вносить питання: голова районної ради. 

3. Про внесення змін до плану роботи районної ради на 2015рік. 

Інформація: Козака Володимира Володимировича – заступника 

голови районної ради. 

 

Вносить питання:   голова районної ради. 

4. Про звернення до суду 

Інформація: Ковтун Алли Борисівни – начальника відділу з 

питань юридичного забезпечення виконавчого апарату районної 

ради. 

 

Вносить питання:  голова  районної державної адміністрації. 

5. Про винесення закладів культури із переліку закладів культури базової 

мережі Голованівського району. 

Інформація: Піщик Тетяни Володимирівни – начальника відділу 

культури, туризму та культурної спадщини 

райдержадміністрації. 

 

Вносить питання:  голова  районної державної адміністрації. 

6. Про внесення змін до районної комплексної програми соціальної 

підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті 

загиблих на 2014-2015роки. 

Інформація: Моренець Надія Іванівна – заступник начальника 

управління соціального захисту населення  

райдержадміністрації. 

 

Вносить питання:  голова районної державної адміністрації. 

7.  Про затвердження технічних документацій по нормативній грошовій 

оцінці земельних ділянок на територіях Голованівської селищної та 

Крутеньківської, Вербівської, Люшнюватської, Перегонівської сільських рад 

Інформація: Рибака Ігоря Федоровича – начальника відділу 

Дерземагенства у Голованівському районі. 



 

 Питання попередньо обговорені і погоджені у відповідних постійних 

комісіях. 

 

 Пропоную запропонований перелік питань включити до порядку 

денного сесії і прийняти його за основу. 

 

Чи є інші пропозиції? 

Немає. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

 За дорученням президії районної ради вношу пропозицію 

виключити  з порядку денного питання «Про винесення закладів 

культури із переліку закладів культури базової мережі Голованівського 

району» з метою детального опрацювання та вивчення. 

 

Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

 А також, до районної ради надійшли депутатські запити депутатів 

районної ради Комашка Г.В. та Афонової Т.О. Враховуючи це, пропоную 

включити до порядку денного 37 сесії районної ради питання: 

 

«Про депутатський запит Комашка Г.В.» 

«Про депутатський запит Афонової Т.О.» 

 

Хто за дану пропозицію прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

 

  



Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому із змінами та 

доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за»     - 26 

«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 

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

«Про районний бюджет на 2015 рік». 

 

 Слово має Дудар Василь Серафимович – начальник фінансового 

управління районної державної адміністрації.  

 

Дудар В.С.: 

 Шановні депутати! 

 Нам необхідно внести зміни до районного бюджету для здійснення 

розрахунків за використані послуги  освітянськими та медичними закладами. 

Всі ми знаємо в якому порядку приймався державний, районний та сільські, 

селищні бюджети. До районного бюджету надходить тільки 70 % податку з 

доходів фізичних осіб і освітянська та медична субвенція з державного 

бюджету. Даних коштів не вистачає на фінансування всіх установ. Щоб 

задовольнити всі потреби необхідно залучити дотації з сільських, селищних 

бюджетів, а потім зробити перерозподіл. Районна державна адміністрація 

звернулась з клопотанням до сільських та селищних рад щодо надання 

дотацій районному бюджету на утримання об’єктів спільної власності 

територіальних громад.  

 Враховуючи викладене, пропонується внести зміни до рішення 

районної ради від 30 січня 2015 року № 478 «Про районний бюджет на 2015 

рік» , а саме збільшити видатки районного бюджету в сумі 3991,236 тис.грн. 

(загальний фонд – 3863,717 тис.грн., спеціальний фонд – 127,519 тис.грн.) у 

тому числі по загальному фонду за рахунок коштів переданих із загального 

фонду до спеціального (бюджету розвитку) в сумі 52,0 тис.грн. (для 

забезпечення спів фінансування капітального ремонту Побузької дитячої 

музичної школи, іншої субвенції з сільського бюджету в сумі 75,519 тис.грн. 

Дякую за увагу. 

 



Виступили: 

Депутат районної ради Лісовська Т.А. 

Депутата районної ради Комашко Г.В. 

 

Перегонівський сільський голова Лобода О.А., Ємилівський сільський голова 

Заболотній В.Л. та Журавлинський сільський голова Корж М.В.,  які 

зазначили що при формуванні сільських бюджетів на 2015 рік було 

визначено чітко заходи, на які планувалось використати дані кошти. І в разі 

передачі їх до районного бюджету, жодний захід виконати буде не можливо. 

 

Голова районної ради: 

 Слово для виступу надається голові Голованівської районної 

державної адміністрації Голімбієвському Олегу Дмитровичу. 

 

Голімбієвський О.Д.: 

 Шановні депутати та присутні! 

 Я є також прихильником децентралізації влади. Розумію, що на 

сьогоднішній день у кожному селі, селищі є багато робіт, які потребують 

відповідного фінансування. Але маємо те що маємо. Для спільного 

утримання наших бюджетних установ – освітніх і медичних закладів, 

необхідно об’єднати кошти.  В іншому випадку ми будемо здійснювати 

оптимізацію, яка передбачає закриття шкіл та дитячих садків. Ми не 

залишимо вас сам-на-сам з проблемами, що потребують нагального 

вирішення. Тільки спільними зусиллями ми зможемо їх поступово вирішити. 

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»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 26 

«проти»    - 00 



«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 505 (додається). 

 

 Друге питання порядку денного «Про внесення змін до Порядку 

управління об’єктами спільної власності територіальних громад селищ 

та сіл району». 

 Слово для виступу надається Козаку Володимиру Володимировичу 

– заступнику голови районної ради. 

 

Козак В.В.: 

 Шановні депутати! 

 З метою урегулювання трудових відносин з керівниками підприємств, 

установ і організацій спільної власності району пропонується внести зміни до 

Порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад 

селищ та сіл району. Зміни стосуються порядку призначення та звільнення 

керівників підприємств, установ і організацій спільної власності району, а 

саме надання повноважень голові районної ради звільняти даних керівників 

на підставі відповідних висновків і рекомендацій відповідних профільних 

постійних комісій та постійної комісії районної  ради з питань бюджету, 

фінансової діяльності, власності, ефективного використання майна, 

приватизації та соціально-економічного розвитку з подальшим інформування 

на засіданні сесії районної 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»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 506  (додається). 



 

 Наступне питання «Про внесення змін до плану роботи районної 

ради на 2015 рік». 

 Слово для виступу надається Козаку Володимиру Володимировичу 

– заступнику голови районної ради. 

 

Козак В.В.: 

 Шановні депутати! 

 У зв’язку з проведенням у ІІ кварталі позачергової сесії, пропонується 

внести зміни до плану роботи районної ради на 2015 рік в частині 

орієнтованих дат проведення пленарних засідань районної ради та провести 

пленарне засідання сесії в  ІІІ кварталі 17 липня 2015 року. А також 

встановити останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на 

засіданні 19 червня 2015 року. 

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»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 507 (додається). 

 

 Четверте питання порядку денного «Про звернення до суду». 

 

 Слово має Ковтун Алла Борисівна – начальник відділу з питань 

юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради. 

 

Ковтун А.Б.: 

 Шановні депутати! 



 На минулій сесії районної ради було розглянуто клопотання 

Голованівського райвійськкомату та прийнято рішення щодо передачі 

цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: 

смт.Голованівськ вул. Піонерська, 28 в безоплатне користування (позичку) 

районному військкомату. А також, рішенням було доручено голові районної 

ради укласти договір позички з райвійськкоматом після розірвання договору 

оренди з відділом Держземагентства в Голованівському районі, який орендує 

на даний час частину даного приміщення.  

 Відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна»  та Цивільного кодексу України  розривати договір 

оренди в односторонньому порядку заборонено. Він може бути розірваний за 

погодженням сторін або на підставі рішення суду. На пропозицію районної 

ради щодо розірвання договору оренди за погодженням сторін, відділ 

Держземагентства відмовляє наголошуючи на тому, що орендна вправі 

згідно чинного законодавства залишити за собою проведені ним поліпшення, 

а якщо вони не можуть бути відокремлені від майна орендодавець 

зобов’язаний компенсувати йому зазначені кошти. Дане питання 

розглядалось неодноразово на засіданнях постійної комісії районної ради з 

питань бюджету, фінансової діяльності, власності, ефективного використання 

майна, приватизації та соціально-економічного розвитку. 

 Районна рада звернулась до відділу Держземагентства в 

Кіровоградській області з проханням надати спеціаліста для здійснення 

оцінки проведених поліпшень, які неможливо відокремити від орендованого 

майна та повідомити суму компенсації для розгляду питання на черговій сесії 

районної ради. На даний час відділ Держземагентства не повідомив про суму, 

на яку були здійснені поліпшення орендованого майна. 

 На підставі статті пункту 30 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та з метою захисту інтересів 

територіальних громад селищ та сіл Голованівського району пропонується 

доручити голові районної ради звернутись до суду з позовною заявою про 

розірвання договору № 12 оренди нежитлового приміщення від 2 січня 2013 

року, укладеного між Голованівською районної ради та відділом 

Держземагентства в Голованівському районі. 

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»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 



Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 508 (додається). 

 

 П’яте  питання порядку денного «Про внесення змін до районної 

комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників 

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

 Слово має Моренець Надія Іванівна – заступник начальника 

управління соціального захисту населення  райдержадміністрації. 

 

Моренець Н.І.: 

  Шановні депутати! 

 З метою надання соціальної підтримки сім’ям загиблих учасників АТО, 

військовослужбовцям і пораненим учасникам АТО пропонується внести 

зміни до Розділу УІІ «Напрями реалізації та заходи Програми». Зміни 

передбачають фінансування в сумі 95 тис.грн. для виконання заходів, а саме 

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО 

та учасникам АТО, які отримали поранення, контузії, каліцтва чи травми під 

час проведення АТО, згідно з порядком, розробленим райдержадміністрацію: 

сім’ям  загиблих – 2000 грн.; пораненим та тим учасникам АТО, які отримали 

контузії, каліцтва чи травми під час проведення АТО – 1000 грн. А також 

заходи включають надання матеріальної допомоги демобілізованим 

учасникам АТО та забезпечення безкоштовним оздоровленням та 

відпочинком дітей учасників АТО, у тому числі дітей загиблих учасників 

АТО. 

Дякую за увагу. 

 

Голова районної ради:  

 

Нам необхідно прийняти рішення з обговорюваного питання. 

З відповідним проектом ви ознайомлені. 

Пропонується прийняти його за основу. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 26 

«проти»    - 00 



«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  509 (додається). 

 

 Наступне 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 прошу затвердити технічні документації по нормативній 

грошовій оцінці земельних ділянок що передаються в оренду для сінокосіння 

та випасання худоби: 

 - на території Крутеньківської сільської ради громадянам: Піддубняк 

В.М., Барану Д.А., Криворучко Н.П., Криворучко О.Д., Бойко С.О., 

Висоцькій Л.В., Гонтюку С.Ф., Горбатюк Л.Г., Грицюк Н.В., Криворучко 

С.І., Чередник Т.П., Морозу О.Г.; 

 - на території Голованівської селищної ради громадянину 

Томашевському В.Б.; 

 - на території Вербівської сільської ради громадянці Розвозчик Л.В.; 

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

 А також, затвердити технічну документацію по нормативній грошовій 

оцінці земельної ділянки загальною площею 0,3512 га, що передається в 

оренду строком на 49 років ТОВ «ГІДРОЕНЕРГОІНВЕСТ» для 

обслуговування та експлуатації гідроелектростанції на території 

Перегонівської 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»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийняте рішення № 510  (додається). 

 

 Наступне питання порядку денного «Про депутатський запит 

депутата районної ради Комашка Г.В.». 

  

 Шановні депутати! 

 Надійшов депутатський запит до Капітанського сільського голови 

Сторчак З.І. від депутата районної ради Комашка Г.В. з приводу надання для 

ознайомлення копій документів пов’язаних із мобілізаційними заходами та 

строковим призовом. 

 

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»     - 25 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 01 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 25 



«проти»    - 00 

 «утримались»   - 01 

Прийняте рішення №  511 (додається). 

 

 Наступне питання порядку денного «Про депутатський запит 

депутата районної ради Афонової Т.О.». 

  

 Шановні депутати! 

 Надійшов депутатський запит до директора ПП «АВКУБІ» 

Шалолашвілі Д.Д. від депутата районної ради Афонової Т.О. з приводу 

виконання угоди між ПП «АВКУБІ» та Лебединською сільською громадою 

щодо відновлення в річці рівня води, ремонту зруйнованої ділянки дороги та 

зариблення річки «Ятрань». 

 

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»     - 26 

«проти»    - 00 

«утримались»   - 00 

Прийнято. 

 

Чи є доповнення до проекту рішення? 

Немає. 

Пропонується прийняти проект рішення в цілому. 

Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

«за»     - 26 

«проти»    - 00 

 «утримались»   - 00 

Прийняте рішення №  512 (додається). 

 

 

Всі питання, які вносилися на розгляд ХХХVІІ  сесії районної ради  

VІ  скликання, розглянуто. 

 

Тридцять сьому сесію районної ради  VІ скликання оголошую закритою. 

 

 

Голова районної ради        О. Чушкін  

 


